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Telefonní čísla
pro volání v tísni
Tísňové volání

112

Lékařská pohot.

155

Policie ČR

158

Městská policie Černošice
605 255 450, 724 060 620
Hasiči

150

Hasiči Mokropsy

2 5164 0150

Pohotovost plyn

602 159 449

Pohotovost voda

602 324 785

Poruchy v el. síti
(bezpl. nonstop linka)

800 186 435

Veřejné osvětlení

800 101 109

Text k fotu na titulní straně:

Paní Běla si kytičku zasloužila
Po letech strávených v emigraci
navštívila paní Běla Jensen v roce
1990 naši republiku. Než odletěla
zpět domů, slíbila sestřičce z jedné
české nemocnice, že se pokusí sehnat
peníze pro tamní dětské oddělení.
Nezůstalo jen u slibu. Paní Bělu
napadlo, že by děti mohly pomoci
dětem. A tak se narodila Stonožka.
Nejdříve děti malovaly vánoční přání,
z jejichž prodeje se nahromadily první
prostředky pro financování pomoci,
a pak už děti samy přicházely s nápady,
jak získat další peníze na pomoc svým
kamarádům. Paní Běla dokázala pro
tyto dětské nápady nadchnout spoustu
osobností, které byly schopny přispět
k jejich uskutečnění. I proto si při
své návštěvě Černošic, o které píšeme
uvnitř listu, kytičku od dětí z místní
školy zasloužila.

z radnice

Komunální politika

K

omunální
politika má
oproti politice na
vyšších úrovních
výhodu, že nelze
unikat do mnohdy
neuchopitelných
ideologických frází,
ale vyžaduje kaž-

a nedostáváme na ně finanční prostředky
od státu. Nedostatky však výrazně převyšují výhody – krásná poloha v blízkosti
přírody a přitom na hranici s hlavním
městem, objekty kvalitní architektury
zejména z předválečného období, ale
i absence ekologické a průmyslové zátěže
či množství obyvatel v obtížné sociální
situaci.

Při stanovování priorit v rozvoji města
se můžeme setkat s nejrůznějšími pohledy,
mnohdy se jedna činnost nebo investiční
Rozsah činnosti místních samospráv,
akce setkává s přijetím od jedné části obyo kterých mohou místní komunity rozhovatel a s odmítnutím jiné. Nezanedbateldovat do vysoké míry samostatně, je ponou roli v našem městě, které má k počtu
měrně široký, jak vyplývá i z následujícího
obyvatel enormní rozlohu, hrají i lokální
přehledu.
pohledy.
Naše město mělo od počátku devadePřeji Vám šťastnou volbu při výběru
sátých let několik výrazných hendikepů,
nového zastupitelstva a těm, kteří budou
výrazně zanedbanou infrastrukturu,
zvoleni, mnoho sil a dobré vůle ke správě
zátěž z velkého množství rekreačních
našeho města.
objektů na katastru, ale i množství lidí,
Helena Langšádlová, starostka
kteří zde žijí, ale nejsou obyvateli města
dodenní řešení konkrétních úkolů a snad je
i pro občany – voliče více srozumitelná.

Černošice 2002 – 2006
Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám v tomto posledním
čísle Informačního listu tohoto volebního
období výčet toho, co se nám za uplynulé
čtyři roky podařilo v našem městě vybudovat či zlepšit. Jako nejvážnější problém
nadále vnímám komunikace, které nejsou
dobudované nebo jsou mnohdy ve špatném stavu, a to přesto, že jsme do oprav
a investic našich komunikací v uplynulém
období vložili více než 100 miliónů korun.
Investice do komunikací zůstanou jistě
prioritou i ve volebním období následujícím.

•

Infrastruktura
V uplynulém období město čerpalo dota-

•

•
•

ce z Evropské unie, od státu i Středočeského kraje.
Byly rekonstruovány komunikace Slunečná, Fügnerova, ulice Dr. Janského (krajem
za finanční spoluúčasti města), Pod Višňovkou, Školní, Zd. Lhoty, Říční, Luční,
Kaštanová, Topolská, Zahradní, Šeříková,
Kazínská, Kyjevská, Chilská, Kubánská,
V Boroví, V Dubině, Lesní, Strakonická,
Benešovská, Mělnická, Kutnohorská,
Nymburská, Jablonecká, Boleslavská.
Bylo vybudováno Masopustní náměstí
včetně osázení zelení.
Oprava komunikací byla prováděna
i technickými službami (jejich seznam je
uveden na jiném místě).
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• Byla realizována

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
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stavba chodníků
v dolním úseku Školní ulice (financována z dotace Státního fondu dopravní
infrastruktury) a v ulicích K Lesíku, Radotínská a Dobřichovická.
Byla prosazena rekonstrukce příjezdové
komunikace od Radotína (ve vlastnictví
kraje).
Město po investorech důsledně požadovalo, aby v nových lokalitách budovali na své
náklady veřejné sítě a nové komunikace.
Na budování chodníků samotnými občany poskytovalo město potřebný materiál.
Bylo vybudováno několik úseků dešťové
kanalizace.
Na dalších místech bylo dobudováno
veřejné osvětlení, zejména u vjezdu do
města ve směru od Radotína.
Správa veřejného osvětlení přešla na fy
Eltodo, která provozuje bezplatnou čtyřiadvacetihodinovou linku na hlášení
poruch.
Městská policie a hasiči
Pro městskou policii byla vybudována
nová budova.
Městská policie pořádala pravidelné preventivní akce ve školách, školkách a pro
seniory.
Tradicí se stalo pořádání akce Bezpečné
Černošice s ukázkami práce všech složek
integrovaného záchranného systému.
Ke zvýšení bezpečnosti ve městě přispělo, mimo jiné, zakoupení radaru, videokamery a dvou služebních automobilů
pro potřeby městské policie.
Výrazně vzrostl počet městských i soukromých objektů napojených na pult
centrální ochrany, čímž se i snížily
ekonomické náklady na provoz městské
policie.
Městská policie přispívala k bezpečí
osamělých seniorů a obyvatel Domu
s pečovatelskou službou tím, že na svou

•

•

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•

ústřednu napojila jejich tísňová tlačítka.
Zakoupením kotců a pomůcek na odchyt zvířat doplnilo město vybavenost
strážníků pro odchyt ztracených či
uprchlých zvířat.
Policisté se zaměřovali i na autovraky,
které jsou neoprávněně odstavovány na
veřejných prostranstvích, a rovněž na
dodržování zákazu stání aut na břehu
Berounky.
Vedle městské policie se podařilo zvýšit
efektivnost i další složky integrovaného
záchranného systému – hasičů. Vznikla
jedna zásahová jednotka s odpovídajícím
technickým vybavením.
Hasiči byli vybaveni novým hasičským
vozidlem, motorovým člunem atd.
Pro větší operativnost byly obě složky
– hasiči i městská policie – propojeny
vysílačkami.
Doprava
Průběžně byla zvyšována četnost autobusových spojů ve městě, nově byly zavedeny autobusové noční linky z Prahy.
Bylo vybudováno nové parkoviště
v Karlštejnské ulici.
Odbornou firmou byl zpracován dopravní generel. V tomto plánu jsou podrobně
vyhodnoceny kapacitní možnosti současné silniční sítě, možnosti parkovací
a další a také doporučení, jak se podle
těchto závěrů v budoucnu řídit.
Byl vypracován návrh řešení obchvatu
a mimoúrovňového křížení dráhy a silnice II. třídy.
Byly vyznačeny nové přechody např. na
Dobřichovické ulici u Dubu, na Vrážské
a Střední ulici a u lokality Rybníčky.
Několik přechodů bylo osvětleno speciálními svítidly.
Správa města a majetek
Městský úřad Černošice převzal většinu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

kompetencí po Okresním úřadu Praha
západ a na svém pracovišti v Podskalské
v Praze vykonává přenesený výkon státní správy pro devadesát pět tisíc obyvatel správního obvodu (např. agendu
občanských a řidičských průkazů, pasů
a živnostenských listů, sociální dávky
atd.).
Město koupilo dům na rohu Riegrovy
a Karlštejnské s přilehlým pozemkem
pro nové sídlo radnice města.
Byla pořízena aktualizace Územního plánu města.
Město zpracovalo Strategii rozvoje města.
Byl vypracován projekt centra Karlštejnská a okolí.
Každoročně byl prováděn přezkum hospodaření města auditorem s výrokem
– bez výhrad.
Město nově poskytuje výpisy z katastru
nemovitostí.
Byl aktualizován povodňový plán obce
s rozšířenou působností.
Od roku 2002 jsou Bezpečnostní rada
a Krizový štáb obce s rozšířenou působností řízeny starostkou města Černošice.
Byla pořízena elektrocentrála pro krizové situace.
Úřad k řízení využíval metod ISO,
Benchmarkingu a CAF.
Bylo zkvalitněno vybavení výpočetní
technikou i programové vybavení.
Město pořádalo několik akcí s partnerskými městy Lešnice a Gerbrunn.
V rámci regionu Dolní Berounka byly
čerpány dotace na vysokorychlostní
přístup veřejnosti k internetu, podporu
cestovního ruchu a přípravu propojení
obcí regionu cyklostezkou.
Město poskytlo prostor Občanské poradně Beroun, která poskytuje bezplatné
právní služby občanům.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Byla provedena nástavba bytových domů
1061, 1062 a 106.
Město zakoupilo pozemky od Pozemkového fondu České republiky a od soukromých vlastníků.
Byly privatizovány tři bytové domy.
Pozemky pod vodárnou Vráž a skládkou
U Dubu byly směnou získány do vlastnictví města.
Vzrostl náklad Informačního listu, který
je distribuován zdarma.
Chatařům je už třetím rokem věnováno
zvláštní číslo Informačního listu.
Byly vytvořeny nové webové stránky města, které získaly ocenění Objev roku 2004.
V lokalitách, kde je vybudován, byl zprovozněn městský rozhlas.
Občanům byla nabízena možnost získávání důležitých informací pomocí SMS
zpráv.
Životní prostředí
Byl vybudován nový hlavní kanalizační
přivaděč na čistírnu odpadních vod.
Město Černošice získalo 2. místo v krajské
soutěži ve sběru plastů.
Byl zvýšen počet sběrných míst, nádob
i četnost svozu separovaného odpadu.
Byla rozšířena provozní doba sběrného
dvoru pro nebezpečný odpad na sobotu.
Bylo prováděno pravidelné strojní čištění města.
Město organizovalo úklidovou akci ke
Dni země.
Dvakrát ročně byly občanům zdarma
poskytovány kontejnery ke sběru velkoobjemového odpadu.
Jednou za měsíc probíhal svoz papíru
a textilu, jednou týdně svoz bioodpadu.
Technickými službami byl upraven břeh
Berounky a umístěny lavičky.
Na výsadbu aleje podél ulice Vrážská je
vypracován projekt.
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• Pro zlepšení

•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
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práce technických služeb
(včetně zimní údržby) bylo zakoupeno
nové vybavení, zejména dvě vozidla Fumo
(slouží i k zimní údržbě), traktor s cepákem
a přívěsný vozík, vysavač zeleně, sekačka
(mulčovač), štěpkovač (ze sedmdesáti
procent zaplacen z dotace kraje) a cisterna
(vapka) na zalévání květin a čištění dešťové
kanalizace. Technické služby získaly i nový
osobní automobil (výměnou za starý).
Většina objektů ve vlastnictví města byla
plynofikována.
Na plynofikaci kotelen Základní školy
a Mateřské školy v Topolské byla získána
dotace ze Státního fondu životního prostředí.
Město iniciovalo připojení domů
v okolí Švarcavy na kanalizaci.
Město finančně přispívalo na tlakové
kanalizační přípojky občanů.
Kultura
Každoročně bylo několik set tisíc korun
z rozpočtu věnováno na granty z fondu
kultury města.
Byly zrušeny samostatné subjekty
knihovny a Městského kulturního střediska – vznikl městem přímo řízený
odbor kultury.
Město podpořilo pořádání Mariánské
poutě, Dětského dne, Staročeských májů,
Mokropeského masopustu, Vánočních
trhů, výměnné kulturní akce s Prahou 5
nazvané Sousedská, koncertu konaného
u příležitosti vstupu České republiky do
Evropské unie, Jazzových dnů, Bigbeatového dunění a další akce.
Malým kulturním centrem se stala nově zrekonstruovaná hasičská zbrojnice
– mokropeská kaplička.
Město finančně podpořilo vytvoření nové sochy sv. Václava.
Byla zrekonstruována kaplička nad černošickým jezem.

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
•
•

Město podpořilo společně se státem
a krajem opravu střechy kostela.
Byl zpracován přehled architektonicky
cenných domů ve městě, vznikla brožura s mapou a základními informacemi
o našem městě.
Přístup na zavedený vysokorychlostní
internet je poskytován zdarma.
Byla vydána medaile se symboly města.
Město zakoupilo nové promítací zařízení
do místního kina.
Pravidelně probíhalo vítání nových občánků s kulturním programem Základní
umělecké školy.
V budově Základní umělecké školy byla
zřízena oddávací místnost.
Byl vypracován projekt na úpravu zahrady a vstupního objektu Základní umělecké školy.
Sociální oblast
V domě s pečovatelskou službou se
pravidelně setkávali členové Klubu důchodců, členky Červeného kříže, probíhaly zde oslavy životních jubileí seniorů,
kulturní akce i kurzy, například cvičení
paměti, určené zejména pro seniory.
U Domu s pečovatelskou službou byl
vybudován zahradní altán.
Za podpory města vznikl denní stacionář
pro seniory.
Město finančně podporovalo ošetřovatelskou službu v rodinách a pečovatelskou
službu poskytované pro naše občany
Farní charitou Neratovice.
Školství a péče o mládež
U mokropeské školy byla postavena nová budova s novými třídami i zázemím
pro družinu.
Byl připraven projekt na výstavbu II. etapy přístavby – sportovní haly a současně
byla podána žádost o dotaci na tuto akci.
Byla zakoupena nová nafukovací hala.

•
•
•

•
•

Ve spolupráci s odborem kultury byl zahájen projekt Otevřená škola.
Škola se zapojila do projektu Bezpečná
cesta do školy.
Byla dokončena přístavba další třídy ve
škole v Karlické, kde bylo rovněž opraveno vytápění a provedena kompletní
rekonstrukce kuchyně.
Rozšířena byla i kapacita mateřské školy
v Topolské.
Na činnost s mládeží bylo z rozpočtu
každoročně vyčleňováno více než 700 tisíc korun, které byly rozdělovány formou
grantů.

•
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Byl vybudován skatepark, cyklokrosová
dráha, mokropeská pláž, hřiště na plážový volejbal a zcela nové hřiště v Husově

ulici.
• Odbor kultury a škola nabízejí několik desítek kurzů a kroužků.
• Byl vypracován generel hřišť.
Omlouvám se Vám, pokud Vám realizace některých investičních akcí způsobily
v průběhu výstavby zhoršení podmínek
života v našem městě.
Za radu města Helena Langšádlová, starostka.

Účast členů Zastupitelstva města Černošice na zasedáních
Marie Abelová

7

Josef Adam

16

Ing. Karel Bureš

17

Ing. Oldřich Hokr

24

Mgr. Tomáš Jandura

24

PhDr. Michal Jirout

17

členem zastupitelstva města je od 10. 3. 2004

členem zastupitelstva města je od 10. 3. 2004

Ing. Libor Koubek

22

Helena Langšádlová

26

Ing. Alexandr Manda

21

Milada Mašatová

25

Ing. Aleš Pajgrt

22

Petr Pánek

26

Jan Prskavec

25

Michal Přibík

15

Aleš Rádl

27

Mgr. Ivan Rajmont

9

Ing. Jiří Řehoř

24

Doc. Ing. Václav Řepa, Csc.

18

Michal Strejček

18

členem zastupitelstva města je od 10. 6. 2004

Milan Stříbrný

18

členem zastupitelstva města je od 10. 3. 2004

PhDr. Samuel Truschka

26

členem zastupitelstva města je od 10. 3. 2004
členem zastupitelstva města je od 12. 12. 2003
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Způsob hlasování ve volbách do zastupitelstva obce
Volby do zastupitelstva obce se uskuteční v průběhu dvou dnů, a to v pátek
20. října od 14.00 do 22.00 a v sobotu 21. října od 8.00 do 14.00.
Voličem je občan obce za předpokladu, nost a státní občanství České republiky,
že jde o státního občana České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož
který alespoň druhý den voleb dosáhl vě- občan je oprávněn hlasovat na území
ku nejméně 18 let a je v den voleb v této ČR, potřebnými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
obci přihlášen k trvalému pobytu.
Volič může ze závažných, zejména
Voličem je také státní občan jiného státu, který v den voleb dosáhl věku nejmé- zdravotních, důvodů v předstihu požáně 18 let, je v den voleb v této obci při- dat obecní úřad a ve dnech voleb pak
hlášen k trvalému pobytu a jemuž právo okrskovou volební komisi, aby mohl hlavolit přiznává mezinárodní smlouva, sovat mimo volební místnost, a to pouze
kterou je Česká republika vázána a která v územním obvodu stálého volebního
byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních okrsku, pro který byla okrsková volební
smluv. Nyní je takovou mezinárodní komise zřízena. V takovém případě vyšle
smlouvou Smlouva o přistoupení ČR okrsková volební komise k voliči dva své
členy s přenosnou volební schránkou,
k Evropské unii.
Voliči jsou zapsáni ve stálých sezna- úřední obálkou a hlasovacími lístky. Hlamech voličů, které vede obecní úřad pro sovat na voličský průkaz ve volbách do
voliče, kteří mají v jeho územním ob- zastupitelstev obcí nelze!
Volební okrsky
vodu trvalý pobyt. Každý volič si může
v úředních hodinách na obecním úřadu Okrsek č. 1 – budova Městského úřadu
Černošice, Riegrova 1209
ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu
– může požadovat doplnění údajů nebo Okrsek č. 2 – budova Základní umělecké
školy Černošice, Střední 403
provedení oprav.
Volič po příchodu do volební míst- Okrsek č. 3 – Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999
nosti prokáže okrskové volební komisi
svou totožnost a státní občanství České Okrsek č. 4 – budova Městského kulturního střediska, Mokropeská 1208.
republiky platným občanským průkaKandidátní listiny stran a hnutí
zem nebo platným cestovním pasem.
ucházejících se o zvolení
Jde-li o cizince, prokáže po příchodu
do volební místnosti okrskové volební
Kandidátní listiny na následujících
komisi státní občanství státu, jehož obča- stránkách (rovněž i programy jednotné jsou oprávněni volit na území České livých politických stran a hnutí) jsou
republiky, průkazem o povolení k pobytu seřazeny abecedně dle názvu té které
vydaným podle zákona č. 326/1999 Sb., strany či hnutí. Údaje o kandidátech jsou
o pobytu cizinců na území ČR a o změně bez úprav převzaty z kandidátních listin.
některých zákonů, ve znění pozdějších Upraveno bylo pouze řazení jednotlivých
předpisů. Neprokáže-li volič svou totož- údajů.
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Česká strana sociálně
demokratická
1. Milada Mašatová, člen ČSSD, 61 let,
výtvarnice
2. Ing. František Chyba, člen ČSSD, 58 let,
stavební inženýr
3. Aleš Šabata, bez politické příslušnosti,
51 let, podnikatel
4. Alena Chládková, člen ČSSD, 63 let,
důchodkyně
5. Marie Abelová, bez politické
příslušnost, 67 let, zdravotní sestra
6. Naděžda Švehlová, bez politické
příslušnosti, 49 let, úřednice
7. Zdenka Vyletová, bez politické
příslušnosti, 39 let, invalidní důchodce
8. Jarmila Ulmanová, bez politické
příslušnosti, 57 let, elektromechanik
9. Ing. Josef Mrázek, CSc., bez politické
příslušnosti, 76 let, vědecký pracovník
10. Jindra Chládková, bez politické
příslušnosti, 35 let, stavební technik
11. Vladislav Mašata, bez politické
příslušnosti, 58 let, sochař
12. Lukáš Chyba, bez politické
příslušnosti, 26 let, pracovník služeb
13. MUDr. Josef Mrázek, bez politické
příslušnosti, 38 let, manažer
14. Doc. RNDr. Bohdan Křísa, bez
politické příslušnosti, 70 let, důchodce
15. Václav Straka, bez politické
příslušnosti, 30 let, podnikatel
16. Libuše Fialová, bez politické
příslušnosti, 62 let, důchodce
17. Zdeňka Nová, bez politické
příslušnosti, 57 let, laborantka
18. Anna Straková, bez politické
příslušnosti, 64 let, důchodce
19. Ing. Stanislav Sedláček, člen ČSSD, 73
let, důchodce
20. Věra Ejemová, člen ČSSD, 75 let,
důchodce
21. Marie Heřmánková, člen ČSSD, 66 let,
důchodce.

Křesťanská a demokratická unieČeskoslovenská strana lidová
1. Helena Langšádlová, KDU-ČSL, 42 let,
starostka
2. Ing. Petr Wolf, bez politické
příslušnosti, 28 let, obchodní manažer
3. Mgr. Ivan Tobek, bez politické
příslušnosti, 27 let, právník
4. Ing. Vladimír Martínek, bez politické
příslušnosti, 41 let, projektant
5. Ing. Milan Čejka, bez politické
příslušnosti, 47 let, středoškolský učitel,
statik stavebních konstrukcí
6. Ing. Martin Schwarz, bez politické
příslušnosti, 32 let, podnikatel
7. Lumír Apeltauer, bez politické
příslušnosti, 58 let, středoškolský učitel
8. Karolína Moravcová, bez politické
příslušnosti, 61 let, vrchní sestra
9. Doc. RNDr. Ladislav Lešetický,
bez politické příslušnosti, 64 let,
vysokoškolský učitel
10. Mgr. Helga Krafferová, bez politické
příslušnosti, 29 let, pojistná matematička
11. Tomáš Kopačka, bez politické
příslušnosti, 28 let, sladovník
12. Róbert Truschka, KDU-ČSL, 66 let,
matematik
13. Pavel Franta, bez politické
příslušnosti, 57 let, geodet
14. Magdaléna Poulová, bez politické
příslušnosti, 20 let, studentka VŠ
15. Ludmila Hopfingerová, bez politické
příslušnosti, 54 let, ekonomka
16. Anežka Poulová, bez politické
příslušnosti, 19 let, studentka VŠ
17. Mgr. Michal Verner, bez politické
příslušnosti, 45 let, hudebník
18. Hubert Poul, bez politické příslušnosti,
18 let, student
19. Ing. Hana Millerová, bez politické příslušnosti, 45 let, asistentka poslankyně
20. Jakub Kozel, bez politické příslušnosti,
23 let, elektronik
21. Petr Pánek, bez politické příslušnosti,
37 let, vedoucí stavebnin.
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Občanská demokratická
strana
1. Milan Stříbrný, člen ODS, 48 let,
živnostník
2. Aleš Rádl, člen ODS, 40 let, poslanec
PS P ČR
3. PhDr. Michal Jirout, člen ODS, 41 let,
živnostník,
4. Josef Adam, člen ODS, 74 let, důchodce
5. Michal Přibík, člen ODS, 39 let,
manager
6. Jindřich Vodička, člen ODS, 21 let,
student
7. Ing. Zdeněk Vlček, člen ODS, 43 let,
ředitel společnosti
8. Petr Volejník, člen ODS, 52 let, manager
9. Jiřina Pavlovová, člen ODS, 65 let,
důchodce
10. Ivo Němec, člen ODS, 41 let,
živnostník
11. Ivan Kulíšek, člen ODS, 40 let,
živnostník
12. Jan Mrázek, člen ODS, 60 let, herec
13. Martin Ozanne, bez politické
příslušnosti, 38 let, vedoucí provozovny
14. Mgr. Václav Fiurášek, bez politické
příslušnosti, 34 let, farmaceut
15. Ing. Jiří Kolc, bez politické příslušnosti
58 let, jednatel společnosti
16. Miluše Švehlová, bez politické
příslušnosti, 45 let, logistik
17. Lucie Houdková, bez politické
příslušnosti, 30 let, zdravotní sestra
18. Jana Pavlovová, bez politické
příslušnosti, 42 let, v domácnosti
19. Jana Koubková, bez politické
příslušnosti, 38 let, podnikatelka
20. Jiří Novák, bez politické příslušnosti,
21 let, živnostník
21. Jitka Fejfarová, bez politické
příslušnosti, 72 let, důchodce.
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Věci veřejné
1. Ing. Daniela Göttelová, Věci veřejné,
40 let, ekonom
2. Mgr. Filip Kořínek, bez politické příslušnosti, 32 let, ředitel konzultační společnosti
3. PhDr. Lenka Kalousková, Ph.D.,
bez politické příslušnosti, 32 let,
vysokoškolský pedagog
4. Ing. Tomáš Hlaváček, bez politické
příslušnosti, 30 let, daňový poradce
5. Věra Macourková, bez politické
příslušnosti, 56 let, ekonom
6. Pavel Dražan, bez politické příslušnosti,
52 let, režisér
7. Ing. Milena Paříková, bez politické
příslušnosti, 52 let, výzkumný
pracovník
8. Ing. Jan Fara, Ph.D., bez politické
příslušnosti, 35 let, manažer
9. Marta Lžičařová, bez politické
příslušnosti, 33 let, v domácnosti
10. Bc. Ondřej Pařík, SNK Evropští
demokraté, 23 let, student
11. Iva Císařová, bez politické příslušnosti, 36 let, referentka cestovní kanceláře
12. Petr Zmatlík, bez politické
příslušnosti, 48 let, elektromechanik
13. Anna Krubnerová, bez politické příslušnosti, 59 let, kuchařka v mateřské škole
14. RNDr. Josef Hausmann, CSc., bez
politické příslušnosti, 52 let, publicista
a překladatel
15. Zbyněk Fojtů, akad. sochař, bez
politické příslušnosti, 43 let, výtvarník
16. Irena Koníčková, bez politické příslušnosti, 34 let, hospodářka v mateřské škole
17. Pavel Jarošík, bez politické
příslušnosti, 57 let, živnostník
18. Hana Srbová, bez politické
příslušnosti, 30 let, produkční
19. Vladimír Kudela, bez politické
příslušnosti, 71 let, rozpočtář
20. Mgr. Vladimíra Hlaváčková, bez politické příslušnosti, 34 let, daňový poradce
21. Otto Peschka, bez politické
příslušnosti, 73 let, výtvarník.

z radnice

Volba pro město
1. Mgr. Michal Strejček, bez politické
příslušnosti, 47 let, obrazový redaktor
2. Ing. Karel Holub, bez politické
příslušnosti, 57 let, podnikatel
3. Ing. Aleš Pajgrt, MBA, bez politické
příslušnosti, 49 let, produktový manažer
4. Doc. Ing. Václav Řepa, CSc., bez politické příslušnosti, 48 let, VŠ pedagog
5. Jan Pravda, bez politické příslušnosti,
29 let, podnikatel
6. Ing. Libor Koubek, bez politické
příslušnosti, 49 let, projektový manažer
7. Mgr. Tomáš Jandura, bez politické
příslušnosti, 30 let, koordinátor
vzdělávacích projektů
8. Pavel Křivonožka, MBA, bez politické
příslušnosti, 38 let, bankovní manažer
9. Veronika Hrochová, bez politické příslušnosti, 25 let, asistentka marketingu
10. Ing. Zdeňka Kubištová, bez politické
příslušnosti, 62 let, stavební inženýr
11. Petr Kubín, bez politické příslušnosti,
44 let, fotograf
12. RNDr. Jaroslav Janda, bez politické příslušnosti, 59 let, analytik informačních systémů
13. Mgr. Martina Fritschová, bez politické
příslušnosti, 49 let, učitelka
14. Ing. Zdeněk Štička, bez politické
příslušnosti, 48 let, ekonom
15. Ing. Jiří Pergl, bez politické
příslušnosti, 39 let, ekonomický ředitel
16. MUDr. Alena Vosmíková, bez
politické příslušnosti, 49 let, doktorka
17. Josef Linhart, bez politické
příslušnosti, 29 let, konstruktér
18. Ing. Vladimír Leška, bez politické
příslušnosti, 47 let, manažer
19. Mgr. Hana Řepová, bez politické
příslušnosti, 45 let, socioložka
20. Pavel Bretl, bez politické příslušnosti,
65 let, v důchodu
21. RNDr. Jan Pretel, CSc., bez politické
příslušnosti, 63 let, klimatolog.

Hnutí
na podporu
dobrovolných hasičů
a dalších
dobrovolníků

1. Jan Prskavec, bez politické příslušnosti,
51 let, podnikatel
2. Jaroslav Blažek, bez politické
příslušnosti, 62 let, podnikatel
3. Tomáš Havlík, bez politické
příslušnosti, 37 let, hasič
4. Ing. Petr Lágner, bez politické
příslušnosti, 32 let, výkonný ředitel
5. Stanislav Mudr, bez politické
příslušnosti, 62 let, stavební technik
6. MUDr. Tomáš Prskavec, bez politické
příslušnosti, 26 let, lékař
7. Pavel Moučka, bez politické
příslušnosti, 26 let, hasič
8. Jan Mudr, bez politické příslušnosti,
33 let, technický pracovník
9. František Cajthaml, bez politické
příslušnosti, 42 let,
zaměstnanec ČD
10. Jiří Janoušek, bez politické
příslušnosti, 21 let, technický
pracovník
11. Vladislav Vodrážka, bez politické
příslušnosti, 35 let, hasič
12. Jaroslav Totušek, bez politické
příslušnosti, 51 let, technický
pracovník
13. Jiří Jíra, bez politické příslušnosti,
59 let, podnikatel
14. Zdeněk Zneller, bez politické
příslušnosti, 54 let, pracovník TS
15. Jaroslav Manda, bez politické
příslušnosti, 47 let, skladník.
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Nestraníci

Nezávislí

1. Ing. Jiří Řehoř, bez politické
příslušnosti, 51 let, podnikatel
2. Ing. Petr Ullrich, bez politické
příslušnosti, 42 let, vedoucí analytik
3. Ing. Aleš Voženílek, bez politické
příslušnosti, 40 let, projektant
4. Helena Příhodová, bez politické
příslušnosti, 65 let, sociální pracovnice
5. Jiří Dörfer, bez politické příslušnosti,
52 let, správce sítě
6. Hana Šimková, bez politické
příslušnosti, 52 let, obchodní asistentka
7. Jana Pechová, bez politické příslušnosti,
34 let, porodní asistentka
8. Mgr. Marie Chalupecká, bez politické
příslušnosti, 46 let, referentka studijního
oddělení
9. Michaela Voldřichová, bez politické
příslušnosti, 39 let, asistentka oddělení
dokumentace Národní galerie
10. Ing. Oldřich Hokr, bez politické
příslušnosti, 53 let, informatik
11. Ing. Jiří Hasák, bez politické
příslušnosti, 68 let, manažer jakosti
12. Ing. Milan Lášek, CSc., bez politické
příslušnosti, 71 let, podnikatel
13. Marie Pomahačová, bez politické
příslušnosti, 46 let, podnikatelka
14. Václav Chalupecký, bez politické
příslušnosti, 23 let, student VŠ
15. Jan Václavek, bez politické
příslušnosti, 28 let, podnikatel
16. Marcela Mahlerová, bez politické příslušnosti, 67 let, pracovnice pojišťovny
17. Antonín Pavel, bez politické
příslušnosti, 75 let, důchodce
18. Miroslav Rosič, bez politické
příslušnosti, 48 let, řidič
19. Jiří Gold, bez politické příslušnosti, 27
let, kuchař
20. Mgr. Martina Řehořová, bez politické
příslušnosti, 36 let, novinářka
21. Ing. Alexandr Zvěrev, bez politické
příslušnosti, 66 let, geodet.

1. Pavel Vošahlík, Nezávislí, 43 let, OSVČ
2. Viktor Jassik, bez politické příslušnosti,
42 let, podnikatel
3. Jaroslav Hrdina, bez politické
příslušnosti, 43 let, hasič
4. Jaroslava Muzikářová, Nezávislí, 58 let,
důchodce
5. Tomáš Tetenka, Nezávislí, 33 let, OSVČ
6. Hana Kettnerová, bez politické
příslušnosti, 45 let, živnostník
7. Pavel Kudrna, Nezávislí, 42 let,
podnikatel
8. Zdeněk Aubrecht, bez politické
příslušnosti, 35 let, zámečník
9. Jaroslav Totušek, bez politické
příslušnosti, 27 let, pekař
10. Michal Bretl, bez politické příslušnosti,
42 let, podnikatel
11. Michal Papež, bez politické
příslušnosti, 30 let, technik
12. Jan Karásek, bez politické příslušnosti,
29 let, úředník
13. Dana Lajnová, bez politické
příslušnosti, 35 let, kuchařka
14. Jaroslav Šaloun, bez politické
příslušnosti, 41 let, podnikatel
15. Nataša Řehořková Ing., bez politické
příslušnosti, 40 let, ekonom
16. Ladislav Kuna, bez politické
příslušnosti, 58 let, živnostník
17. Jaroslav Pechlát, bez politické
příslušnosti, 70 let, důchodce
18. Anna Tetenková, bez politické
příslušnosti, 62 let, důchodce
19. Jiří Beran, bez politické příslušnosti,
64 let, důchodce
20. Bohumil Krčil, bez politické
příslušnosti, 48 let, nezaměstnaný
21. Tomáš Procházka, bez politické
příslušnosti, 37 let, řidič.
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�ernoice
- ná spole�ný domov
Co budeme prosazovat

�emu se chceme v�novat

��pokra�ovat v opravách a výstavb� komunikací, chodník�,
vodovodu a kanalizace
���

��dokon�it dostavbu koly, zahájit výstavbu sportovit�
a multifunk�ní haly
���

��zabezpe�it zp�ístupn�ní a úpravu nádraí Mokropsy pro seniory,
maminky s d�tmi a invalidy
���

��zvýit po�et parkovacích míst (zvlát� v centru �ernoic)
���

��jednat o z�ízení sb�rného dvora na bioodpad - kompostárnu
���

��z�izovat mení parkové plochy, klidová zákoutí a d�tská h�it�
���

��podporovat kulturu, sportovní a kulturní vyití d�tí a mládee
���

��výrazn�ji podporovat nae hasi�e, drobné podnikaní a sluby
���

��zlepit �istotu a po�ádek v obci (posílit Technické Sluby)
����

� omezit prodej obecního majetku
����

��usilovat o omezení tranzitní dopravy
���

��prosazovat výstavbu krytého plaveckého bazénu a bezpe�ného
sá�ka�ského svahu pro d�ti, p�ípadn� i um�lého celoro�ního
lya�ského svahu na míst� rekultivované skládky
���

��posilovat p�átelskou atmosféru a dobré sousedské vztahy
���

��udret charakter �ernoic, klidného vilového letoviska,
m�sta plného zelen�, s bohatým kulturním, sportovním
a spole�enským ivotem a kvalitním zázemím
�

S vaí podporou to dokáeme
13

z radnice

14

z radnice

�����������������������

���������
���������������������������
�����������������

15

z radnice

VOLEBNÍ PROGRAM
STRANY V�CI VE�EJNÉ �ERNOICE

KOMUNÁLNÍ VOLBY 20. a 21. �íjna 2006

T�I HLAVNÍ PRINCIPY, KTERÉ BUDEME PROSAZOVAT:

1.

HÁJIT ZÁJMY SOU�ASNÝCH OBYVATEL �ERNOIC

2.

SPRAVOVAT M�STO TRANSPARENTN� POD KONTROLOU OB�AN�

3.

BÝT MODERNÍM M�STEM, JE BUDE VZHLEDEM, ATMOSFÉROU A
ROZVOJEM ODPOVÍDAT SVÉ LOKALIT� A HISTORII

Budeme pracovat transparentn�, �ist� a ve Vaem zájmu.

�ist� ve Vaem zájmu!
D�kujeme p�edem za Vai d�v�ru a za Vá hlas.

Ná volební program v plném zn�ní jsme rozeslali do vaich schránek
koncem zá�í. Pokud jste jej neobdreli, naleznete ho na
www.veciverejne.cz v sekci �ernoice nebo nás kontaktujte:
mail cernosice@veciverejne.cz, d.gottelova@veciverejne.cz,
f.korinek@veciverejne.cz
tel. 251 642 092, 604 268 000
16

z radnice
Občanská vůle, kvalitní život, udržitelný rozvoj, spokojená budoucnost.

VOLBA PRO MĚSTO

Kdo jsme
Jsme černošičtí občané sdílející středo - pravý názorový proud. Využíváme zázemí
neparlamentní strany Volba pro město (VPM).
Naše vize
Černošice – klidné místo pro bydlení s kapacitně odpovídající občanskou vybaveností,
službami, možnostmi kulturního a sportovního vyžití a podnikatelskými příležitostmi.

Chceme změnit živelný rozvoj města, diktovaný ziskem investorů, v trvale udržitelný
rozvoj, který neobtěžuje občany, ale je jim prospěšný.
Chceme změnit způsob a kulturu řízení města posunem od ideologických schémat
k věcným tématům bez politické protekce osobních vazeb, klientelismu a korupce.
Chceme podpořit občanskou společnost.
Vážení občané,
jsme připraveni přijmout osobní odpovědnost za vedení města na úrovni rady města,
zastupitelstva města, předsedů a členů odborných komisí, včetně převzetí funkce
starosty města.
V rámci předvolební kampaně Vás VPM Černošice srdečně zve na 5. ročník tradičního
černošického duathlonu, který se uskuteční v neděli 15. 10. 2006 v 11:00 hodin
na novém sportovním hřišti v lokalitě ulice Husova. Po skončení sportovního klání Vás
kandidáti a zastupitelé VPM Černošice zvou k neformálnímu předvolebnímu setkání,
které je připraveno v salonku restaurace Jedličkovy lázně od 17:00 hodin.
Kandidátní listinu a kompletní volební program Volby pro město si Vám dovolíme
osobně doručit do Vašich poštovních schránek.
Další informace na stránkách VPM černošice - www.vpm.cernosice.org
Za Volbu pro město M. Strejček, A. Pajgrt, L. Koubek, V. Řepa
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HNPD
HNUTÍ NA PODPORU DOBROVOLNÝCH
HASI�� A DALÍCH DOBROVOLNÍK�

HASI�I VDY
PRACOVALI, PRACUJÍ A BUDOU PRACOVAT
PRO OB�ANY M�STA �ERNOICE
_______________________________________________________________________

�

NAE ZÁKLADNÍ PRIORITY JSOU:
_________

BEZPE�NÉ �ERNOICE
� OB�AN  M�STO
� SYSTÉM KONTROLY M�STA
_______

KVALITNÍ IVOT OB�AN� NAEHO M�STA
� IVOTNÍ PROST�EDÍ
� ODPO�INKOVÉ A SPORTOVNÍ PLOCHY
_______

POMOC OB�AN�M
� POÁRY  POVODN�
� MIMO�ÁDNÉ UDÁLOSTI
___________________________________________________________________________________________

JSME P�IPRAVENI I NADÁLE PRACOVAT PRO VÁS,
NAE SPOLUOB�ANY
A V��ÍME, E NEZKLAMEME
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NEZÁVISLÍ
PAVEL VOALÍK
a
VIKTOR JASSIK
KOMUNIKACE  SOUDNOST  ZDRAVÝ ROZUM
TRADICE V MODERNÍ DOB�
ALTERNATIVA  VARIANTA PRO ZM�NU
Volební programy jsou si hodn� podobné. Kadý
chce pro své m�sto to nejlepí.
Nebu�me jen negativní, u te� máme krásné
m�sto.

Chceme  p�irozený rozvoj m�sta
bezpe�né komunikace
�istou �eku a její okolí
více stráník� do ulic

IJ, JAK MLUVÍ,
MLUV, JAK IJE
Bez p�etvá�ky, s nohama na zemi a vdy nezávislí.
20
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Stále je co zlepšovat
Ať se nám to líbí
nebo ne, současným
světem hýbe trh
– prostředí složené
ze dvou základních
segmentů, z nabídky a poptávky.
Ale nejen prostá
nabídka a poptávka
ovlivňují světovou
ekonomiku. Zvláště
v posledních dvaceti letech přichází ke slovu též kvalita. Nejprve v privátním sektoru,
a nyní již i v sektoru veřejném. Do veřejného
sektoru, tedy mezi poskytovatele veřejných
služeb, pak můžeme zařadit též městské úřady.
Ale jak práci takového úřadu zlepšovat, jak ho
vést k vyšší kvalitě? Metody zlepšování činnosti úřadů existují. Jsou zpravidla převzaty
právě z výše uvedeného privátního sektoru
a používají se i u nás – v České republice.
Benchmarkingová iniciativa
Městský úřad Černošice se v loňském
roce přihlásil do projektu „Benchmarking
rozšířené působnosti obcí 3. typu“. Metoda benchmarkingu vznikla v Kanadě a její
podstatu lze shrnout do jediného slova – porovnávání. Městský úřad Černošice se tedy
porovnává. Ale s kým a v čem? Porovnává se
s úřady jemu podobnými, tedy s ostatními
městskými úřady tzv. třetího typu. V republice jich máme 205 a jedná se, zjednodušeně
řečeno, o ty městské úřady, které převzaly
kompetence zrušených okresních úřadů. Pro
úplnost je však nutno dodat, že benchmarking v současné době realizuje jen zhruba
třetina z nich.
Nicméně město Černošice, jak už bylo
řečeno, se účastníkem benchmarkingové
iniciativy stalo už v loňském roce a dalo by
se říci, že je účastníkem aktivním. V minulých dnech bylo dokonce organizátorem

jedné z pravidelných schůzek zástupců těch
městských úřadů, které spravují přibližně
stejně velký správní obvod, jako Městský
úřad Černošice. Konkrétněji o této schůzce
i o benchmarkingové metodě hovoříme v jiném příspěvku.
Moderní metody řízení
V letošním roce se Městský úřad Černošice
přihlásil do dalšího projektu – s názvem „Zavádění moderních metod řízení kvality na
úřadech“. Účast v projektu je zcela zdarma.
Vše financuje Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky. V rámci výše
zmiňovaného projektu se bude na našem
úřadu zavádět metoda CAF (The Common
Assessment Framework). Jedná se o metodu
sebehodnocení, konkrétně sebehodnocení
předpokladů a výsledků činnosti organizace,
v našem případě orgánu státní správy a samosprávy. Sebehodnocení provedou vlastní
zaměstnanci města zařazení do úřadu, vybraní do přípravného a následně hodnotícího týmu. Tzv. manažeři kvality, delegovaní
hlavním realizátorem projektu, poskytnou
pouze odbornou pomoc. Sebehodnocení se
provádí podle devíti základních kriterií rozvedených na podmínky konkrétního úřadu.
Poslední a největší díl práce nás čeká
v souvislosti s certifikací městského úřadu
podle normy kvality ČSN EN ISO 9001:
2001. Proces přípravy certifikace již započal
a jeho ukončení se předpokládá v září 2007.
Příprava certifikace probíhá společně se zaváděním metody CAF.
Tolik na úvod o zavádění metod řízení
jakosti na Městském úřadu Černošice. S dalšími postupy prací, především s přípravami
na certifikaci podle normy ČSN EN ISO
9001: 2001, vás budu, vážení občané Černošic, seznamovat v některém z dalších čísel
Informačního listu.
Bc. František Dvořák, tajemník
Městského úřadu Černošice
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Je prokázáno, že naši úředníci zvládají v relativně malém
počtu poměrně velký správní obvod, říká tajemník úřadu
Více než šedesát měst z celé republiky
je zapojeno do projektu Benchmarkingová iniciativa 2005. Města jsou rozdělena
do skupin podle velikosti svých správních obvodů. Černošice, jako účastník
této iniciativy, hostily 13. září na jednom
z pravidelných zasedání zástupce měst

své skupiny – Chebu, Jablonce, Tábora,
Písku, Hodonína, Uherského Brodu,
Uherského Hradiště a Šumperku. Na
několik otázek, týkajících se benchmarkingové iniciativy a účasti Černošic v ní,
nám odpověděl tajemník městského úřadu Bc. František Dvořák.

Dalo by se stručně vyjádřit, co si pod
pojmem benchmarking představit?

nosti úřadů těch měst, která jsou do projektu zapojena. Výsledky jsou umístěny na
internetu a mohou je vidět všichni účastníci projektu. Data nejsou veřejně přístupná,
jsou blokována přístupovými hesly

Jde o novou metodu řízení kvality činnosti organizací včetně orgánů veřejné
správy. Jednoduše řečeno – jde o metodu
porovnávání. Porovnávají se mezi sebou
organizace nebo v našem případě orgány
veřejné správy, které mají zhruba stejnou
velikost. Je to velice jednoduchá metoda,
přišla k nám z Kanady a začala se původně
používat v privátním sektoru.

Které činnosti se porovnávají a co z porovnání vyplývá?

Porovnává se například, kolik správních
rozhodnutí úřad v té které agendě vydal
a kolik na to má zaměstnanců, porovnají
se náklady, porovnávají se čísla ve vztahu
Z čeho se při porovnávání vychází?
k velikosti správního obvodu neboli kolik
Vychází se z dat, která poskytují k cen- má úřad na tisíc obyvatel úředníků dejme
trálnímu vyhodnocení jednotlivé městské tomu na evidenci vozidel či na řidičských
úřady. Garantem sběru dat je tajemník ne- průkazech nebo zda je s platy pod nebo
bo jeho spolupracovník. Postupuje se tak, nad průměrem. Porovnávají se ale i velikosže každému z úředníků je předán dotazník ti úřadů, to znamená kolik prostor má pro
týkající se jeho činnosti s tím, že mu jej své úředníky, kolik metrů čtverečních na ně
pomůžeme vyplnit. V případě, že jde o vy- připadá. A z toho ze všeho se nakonec vysloveně odborný dotaz, nastupuje tzv. přítel vozuje tzv. dobrá praxe, která je vyústěním
na mailu. Tedy pracovník z jiného úřadu celé benchmarkingové iniciativy. Když se
města patřícího do naší skupiny, který se pak někde objeví významná odchylka od
věnuje pouze této problematice. Takový průměru, ať kladná nebo záporná, ptáme
případ nastal například ve chvíli, když se se proč ti, kteří jsou hodně pozadu, jsou na
sbírala data o agendě občanských průkazů. tom tak špatně a naopak proč ti, kteří jsou
Shromážděná data se vyhodnocují cen- výrazně vepředu, mají tak dobré výsledky.
Co vlastně udělali pro to, aby se dostali na
trálně?
čelo té pomyslné skupiny. Závěr je pak apliSebraná data se ukládají do programu,
kovatelný i pro ostatní úřady
který speciálně pro tento účel vytvořilo
Vzdělávací centrum pro veřejnou správu. Jak vyznělo porovnávání pro Černošice?
V rámci benchmarkingu jsem zjistil výV tomto programu lze vytvářet tabulky
a grafy, ze kterých lze vyvodit závěry o čin- razně pozitivní věc. Město Černošice není
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zdaleka na chvostu pomyslného žebříčku
úspěšnosti, naopak naši úředníci zvládají
v relativně malém počtu poměrně velký
správní obvod (79 obcí a měst). Na základě
výsledků metody porovnávání jsme byli
dokonce nuceni posílit některá pracoviště,
neboť se jasně ukázalo, že lidé jsou tam
přetíženi.
Existuje problém, který benchmarking
vyřeší lépe než metody ostatní?
Například personální audit, kterého se
často domáhá nově zvolené zastupitelstvo.
Jde o najmutí si personální agentury, která
výzkumem zjistí, zda jsou úředníci toho
kterého úřadu dostatečně vytíženi nebo
naopak. Problém personálního auditu je
v tom, a to je třeba zdůraznit, že jej provádějí společnosti, které jej celá devadesátá
léta prováděly v soukromém sektoru, zpravidla v průmyslových podnicích. Taková
společnost dokáže velice dobře zpracovat
personální audit pro firmu řekněme s pěti
sty zaměstnanci, která vyrábí dejme tomu
dětské kočárky, ale nerozumí problematice

veřejné správy. Je spousta společností, které
nám nabízejí personální audit, ale když se
jich zeptáte, co to je správní řízení nebo vůbec zda něco vědí o činnosti úřadu, jsou na
rozpacích a nedokáží zasvěceně odpovědět.
Takže když si takovou firmu najmete
a řeknete jí, že potřebujete snížit počet
úředníků o čtyřicet, prostě se tohoto úkolu
zhostí podle daného požadavku. Oni to, za
nemalé peníze, neboť personální audity
stojí půl i tři čtvrtě milionu, udělají.
Účast v benchmarkingové iniciativě sice
také není zadarmo, ale je to v porovnání
s personálním auditem velice levná záležitost, a hlavně jste v kontaktu s kolegy z jiných měst, jiných úřadů, tedy s lidmi, kteří
mají úplně stejné starosti, snaží se vyřešit
stejné problémy, hledají stejná řešení. A tady
nastupuje i určitá kolegialita, která se projevuje na neformálních posezeních po pracovních schůzkách, kdy se už nemusí mluvit
téměř podle protokolu a může se hovořit
o všem možném. A jak už to bývá, mluví se
Ptal se Stanislav Janovský
o práci.

Příspěvky, kterými se zástupci jednotlivých městských úřadů prezentovali, si jejich kolegové
vyslechli se zaujetím.
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Vyučování v mateřské škole na Vráži pokračuje,
do nové třídy v Karlické jsou přijímány další děti
S novým školním rokem se rozběhla i výuka ve všech třech
černošických mateřských školách. Zatímco v mokropeské škole a ve škole v Karlické o tom nebylo pochyb, situace v mateřské škole na Vráži zas až tak jasná nebyla. Znovu jsme proto
požádali starostku Helenu Langšádlovou o popis skutečného
stavu věci.
Vrážská školka
své brány dětem
otevřela. Znamená
to, že problémy skončily?

právních zástupců bylo dohodnuto, že paní
majitelka umožní v této školce dokončení
tohoto školního roku, tedy školního roku
2006/2007, a to minimálně do června.

Ne zcela. Situace vrážské mateřské školy
je stále nevyřešena. Jak už jsme několikrát
na stránkách Informačního listu sdělovali,
o budovu této mateřské školy je veden
dlouhodobý restituční spor, který ani po
téměř sedmnácti letech není úplně ukončen. Po řadě soudních jednání, ve kterých
však město zastávalo pozici pouze vedlejšího účastníka a spor probíhal mezi restituentkou a státem, coby osobou povinnou,
nakonec nabylo právní moci rozhodnutí
Krajského soudu o vydání této nemovitosti. Nicméně z iniciativy města bylo podáno
ještě dovolání k Nejvyššímu soudu.

Rozhodlo se město, jak bude postupovat
po vypršení nájemní smlouvy?

A jeho verdikt?
Nejvyšší soud, ovšem až po několika
měsících, rozhodl, že se dovoláním vůbec
nebude zabývat a podání dovolání odmítl.
Po poradě s několika zkušenými právníky
se město rozhodlo nesouhlasit s tímto přístupem Nejvyššího soudu a hodlá využít
jediné možnosti, která se ještě nabízí, a to
podání stížnosti k Ústavnímu soudu.
Nyní však budova patří restituentce. Bude vyučování zachováno?
V tuto chvíli je budova mateřské školy
na Vráži skutečně ve vlastnictví paní restituentky. Město má však uzavřenu nájemní smlouvu o užívání a za přítomnosti
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I když by se ve věci vlastnictví této
nemovitosti nic nezměnilo, město má
v rámci nájemní smlouvy uzavřeno s majitelkou i předkupní právo a bude záležet
na novém zastupitelstvu a na konkrétním
finančním požadavku majitelky, zda město přistoupí k odkoupení vrážské budovy.
A pokud by Ústavní soud rozhodl, že dovolání bylo oprávněné, věc by se musela
vrátit k Nejvyššímu soudu, který by byl
nucen rozhodnout o věci samé. To znamená o oprávněnosti či neoprávněnosti
restitučního nároku a z toho plynoucích
vlastnických vztahů.
V mateřské škole v Karlické byla vybudována nová třída. Souvisela nějak její
výstavba s mateřskou školou na Vráži?
Nová třída pro osmadvacet dětí, vybudovaná v mateřské škole v Karlické, měla
v případě akutní potřeby skutečně posloužit dětem z vrážské mateřinky. V současné
době se ale tato třída plní nově přijímanými dětmi. Existuje však dohoda, že kdyby
nebylo možné mateřskou školu na Vráži
udržet, děti odsud by v dalším školním
roce přešly právě do Karlické.
Ptal se Stanislav Janovský

z města a okolí

Prvňáčci i nová škola mají za sebou úspěšný měsíc
Právě před měsícem otevřela své brány nová budova mokropeské základní školy. A protože do nové školy patří i noví žáci, zaplnily
se třídy samými prvňáčky. Moderní a funkční
prostory vybavené novým nábytkem jim po-

skytly důstojné prostředí a potřebný klid při
získávání prvních školních vědomostí.
Otevřením nové budovy (na obrázku dole),
která slouží i potřebám družiny, byla dokončena první etapa přístavby mokropeské školy
zahájená loni na podzim. Podařilo se
tak to, o co město usilovalo – předat
budovu do užívání už počátkem září, tedy čtyři měsíce před termínem
smluvně uzavřeným s dodavatelem
stavby.
Zahájení druhé etapy, stavby tělocvičny, bude odvislé od toho, zda
se městu podaří získat státní dotaci.
Výstavba obou budov najednou
byla vzhledem k výši nákladů (přes
60 mil. Kč) nerealizovatelná. Město
proto rozhodlo rozdělit stavbu na
dvě části a ministerstvo financí poté
poskytlo na výstavbu nově dokončené budovy potřebných 30 milionů.
Odbor investic po dohodě s vedením
města podal v květnu žádost o dotaci
na výstavbu druhé etapy. V případě
kladného vyjádření by se výstavba
tělocvičny mohla uskutečnit v letech
(sj)
2007 až 2008.
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Pohled do historie výstavby černošických škol
Černošická základní škola, jejíž součástí
je pětitřídní budova v Komenského ulici
a komplex budov v Mokropsech, je dnes
největší základní školou v okrese Praha-západ. Nabízí dostatečnou prostorovou
kapacitou téměř šesti stům padesáti žákům,
kteří ji letos navštěvují. Než se však rozrostla do současných rozměrů, uběhlo drahně
let. A není nezajímavé si některé časové
mezníky připomenout.
Předtím je však třeba vědět, že obec Černošice vznikla až v roce 1950 sloučením
obcí Dolní Mokropsy a Horní Černošice.

Milada Hirschová, Mikuláš Tumpach, Jiří
Šíma a Irena Boháčová.
Po ukončení této základní školy docházely děti do měšťanské školy v Radotíně.
Obec za každého žáka přispívala roční
částkou 100 Kč. To se změnilo v roce 1930,
kdy začala sloužit nově postavená škola
v Dolních Mokropsech.
Nová škola v Dolních Mokropsech
Dolní Mokropsy byly dlouho součástí
Horních Mokropes (dnes Všenor), kde
byl kostel, hřbitov a škola. Děti z Dolních

Budova v Komenského ulici
Ještě na přelomu 18. a 19. století docházely děti z původních Horních Černošic do
školy v Radotíně a děti z Dolních Černošic
do Lipan. Až v roce 1901 byla postavena
v Komenského ulici dvoutřídní obecná
škola, jejímž ředitelem byl až do roku 1928
Karel Linka.
Bývalá stará škola v Horních Mokropsech.

Mokropes, které tuto školu navštěvovaly,
musela přes Berounku převážet loď, neboť
železniční most nebyl určen pro pěší. Když
se řeka rozvodnila nebo se lámaly ledy, byla
cesta do školy nebezpečná. Podle toho vypadala i školní docházka.
Poté, co v roce 1926 tragicky zahynul
náš
slavný spoluobčan, letec Zdenko LhoSlavnostní otevření školy v roce 1901.
ta,
věnovala
rodina značnou částku jako
V roce 1934 tu byla zřízena ještě třída
základ
pro
stavbu
nové školy v Dolních
třetí pod vedením ředitele Václava Vejdělka
a poté Ludvíka Kohouta. Do školy dochá- Mokropsech, aby místní děti nemusely
zelo 103 žáků, o rok později pak už 144. docházet do obcí okolních. Nová školV letech 1935–1936 byla stavitelem Ma- ní budova byla zkolaudována 23. října
jerem za 197 936 Kč provedena přístavba 1930. Nesla jméno prvního čs. prezidenta
prvního patra. Škola pak měla čtyři třídy. T. G. Masaryka. Byla v ní umístěna obecná
V letech 1938 až 1949 byl ředitelem školy škola a obecní úřad. Prvním ředitelem se
pan Nekolný. Po něm školu postupně řídili stal J. Kratochvíl.
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Stavba další budovy
Na podzim roku 1988 byly zahájeny
zemní práce na další přístavbě školy,
která už svou kapacitou nedostačovala.
Nová školní budova byla dokončena
v roce 1990. V roce 2000 pak následovala střešní nástavba, která poskytla čtyři
nové třídy.
Masarykova obecná škola v roce 1930.

V roce 1995 došlo ke sloučení obou
černošických škol pod společnou správu.
Ředitelem se stal PhDr. Zdeněk Moucha,
který tuto funkci zastává i v současné

O šest let později tu byly otevřeny dvě
třídy měšťanské školy jako pobočka školy
v Radotíně. Další čtyři třídy, tělocvična době.
a kabinet začaly žákům sloužit počátkem
školního roku 1939/40, kdy byla k původní
budově přistavěna Újezdní měšťanská škola. Obvodem sem patřily Dolní Mokropsy,
Horní Černošice, Dolní Černošice, Roblín
a Vonoklasy a později i Solopisky.
Během války, kdy školu obsadila německá armáda, bylo vyučování přerušováno
a učilo se v hostincích a v obecných školách v Horních Černošicích a v Horních
Mokropsech. V září 1945 bylo vyučování
obnoveno.

(sj)

Takto by měla vypadat zcela nová tělocvična.

Vlevo je školní budova z roku 1990 i se střešní nástavbou z roku 2000. Uprostřed je
Masarykova škola z roku 1930 a vpravo k ní přistavěná část z roku 1940.
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Rozvoj Černošic musí být rozumný!
Již od dob první republiky byly Černošice vždy pojmem. Výbornou a vyhledávanou adresou pro svoji polohu v krásné přírodě
údolí Berounky a blízkost hlavnímu městu. A pro svoji atmosféru
a charakter. Vilové čtvrti tonoucí v zeleni vzrostlých zahrad, které
naštěstí výrazně nezasáhlo socialistické budování výstavbou kulturních domů, nákupních středisek a bytových panelových domů.
Svým charakte- liv ploch pro sport či odpočinek tak, jak ji
rem nejsou Černo- v minulosti naplánovalo a umožnilo tehdejší
šice ani vesnicí, ani vedení města (starosta pan Pergl).
městem. A to je na
Hlavní princip
nich to nejcennější
Z výše uvedených důvodů byl stanoven
a neopakovatelné. Jsou domovem, kde se cítíme hlavní princip: Rozvoj bydlení v nových lopříjemně, kam se rádi vracíme ze sousedního kalitách na západním okraji města musí mj.
velkoměsta, kde najdeme velkou nabídku ná- zlepšit kvalitu bydlení stávajících obyvatel.
kupních, kulturních a sportovních možností.
Co to znamená v praxi?
I proto si na Černošicích především ceníme
V současnosti tvoří tyto plochy převážně
možnost klidné relaxace ve svých zahradách,
na procházkách přírodním prostředím, které je zaplevelené louky sloužící občas jako černé
doplněno například možností příjemného pose- skládky. O jejich využití jako sportoviště (určezení v hospůdkách. Za velkou kulturou či noční no původním územním plánem) jejich majitelé
zábavou můžeme vyrazit k našim sousedům do evidentně neměli zájem. Schválená 4. změna
předpokládá v těchto oblastech rozvolněnou
Prahy. A mělo by to tak zůstat i do budoucna.
solitérní zástavbu s kompletní infrastrukturou
Územní plán
a asfaltovými ulicemi, vždy doplněnou zelení,
Základním nástrojem, který určuje podobu veřejně přístupnými parky a funkčními spora rozvoj lidských sídel, je územní plán. Je to tovišti. To vše bez nutnosti investic města!
dokument živý, nestatický, který musí reagoTohoto stavu lze dosáhnout zpracováním
vat na vývoj. Zároveň však musí obsahovat
a schválením regulačních plánů, které řeší
i prvky pro dlouhodobou stabilitu. Tím je
výše uvedené zadání. Proto byla na všechny
především cílový stav počtu obyvatel, který
významné nezastavěné plochy uvalena stajsou Černošice schopné absorbovat s ohlevební uzávěra a zároveň bylo zastupitelstvem
dem na kapacitu občanské vybavenosti, infrazadáno zpracování těchto regulačních plánů.
struktury a dopravy.
Urbanistické studie
V září byla zastupitelstvem schválena
V
první
fázi
jsou zpracovány zkušenými
4. změna Územního plánu města Černošice.
Tato změna řeší jednak drobné změny vyu- architekty urbanistické studie. Musí vycházet
žití území uvnitř zastavěné části města, dále z charakteru stávající zástavby, respektovat zaurčuje nové rozvojové plochy pro bydlení, dání vedení města a snažit se zapracovat i zámj. v souvislosti s povodněmi 2002, a zároveň měry majitelů dotčených pozemků. Tyto studie
respektuje zmiňované prvky dlouhodobé sta- již byly zpracovány a veřejně projednány.
bility a udržitelného rozvoje Černošic.

Hlavní snahou při tvorbě této změny bylo
zabránit překotné a živelné zástavbě s téměř
žádnou regulací a bez realizace jakýchko-
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Pro představu přetiskujeme jednu ze studií na jednu z rozvojových ploch o velikosti
zhruba 4 hektary.

V další fázi se pro danou lokalitu zpracuje

z města a okolí
jsou ty investice, které musí být realizovány před vlastní zástavbou pro
bydlení. Jedná se o:

regulační výkres. Ten již obsahuje soubor
přesných podmínek, za kterých může vznikat
nová zástavba na jednotlivých pozemcích.
Zejména se jedná o:
• určení ploch jednotlivých pozemků a míru
jejich zastavěnosti,
• určení hranic zástavby na pozemku a umístění hlavních hmot staveb,
• přesné vymezení sportovních a rekreačních
ploch,
• vymezení ulic a stanovení jejich profilů,
umístění zeleně a stromořadí.
Pro představu přetiskujeme zpracovaný návrh regulace na výše uvedenou lokalitu.

- veškeré chybějící inženýrské sítě
(vodovod, kanalizace, elektřina,
event. plyn a telefon),
- nově vzniklé komunikace ve finální
kvalitě s vyřešením odvodu dešťových vod, pohybu pěších, uliční
zeleně a stromořadí,
- parky a sportoviště určené územním
plánem a regulačním plánem,
- ostatní požadované investice (rekonstrukce
�����������������
vodárny,
dopravní řešení aj.).
Poté je regulační plán zastupitelstvem
schválen a vyhlášen obecně platnou vyhláškou města. Stává se tak právním předpisem
závazným pro všechny subjekty, které chtějí
stavět v daném území a také pro příslušný
stavební úřad. Proto by eventuelní vydání
např. stavebního povolení, které by bylo
v rozporu s touto vyhláškou, bylo v rozporu
se zákonem.
Závěrem
�����������������������
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Je tedy patrné, že město má v regulačním
plánu velmi silný nástroj k ovlivnění budoucí
zástavby a ke stanovení nutných předcházejících investic před výstavbou k bydlení. Je zcela nepochybné, že současné
vedení města se rozhodlo tento nástroj využít na všech významnějších
rozvojových plochách a tím zajistit
takový rozvoj, který bude ku prospěLR většině stávajících i nových
chu velké
obyvatel. Doufejme jen, že zastupitelstvo, které vzejde z říjnových
komunálních voleb, bude pokračovat
v takto započatém způsobu dalšího
rozvoje Černošic, neustoupí tlakům
developerů a ostatních skupin aktivníchOCpod heslem „narejžuj a zmiz!“
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Falešný policista okradl důvěřivou ženu o značnou částku peněz
Do jednoho z černošických domů, obývaném osamělou ženou, se ve večerních hodinách 24. září vnutil neznámý muž. Tvrdil, že
je policista a vyšetřuje kriminální případ.
Důvěřivost se nevyplatila, neboť podvodník
ženu okradl o 75 tisíc korun.
Strážníci si posvítili na autovraky – v průběhu srpna se městská policie zaměřila
především na autovraky hyzdící veřejná
prostranství. Celkem na devět takto na veřejných prostranstvích neoprávněně odstavených motorových vozidel byla umístěna
výzva k jejich odstranění.
Zlodějíčci si pospíšili – v noci ze 24. na
25. srpna byly vyloupeny hned dvě novostavby v ulici Mokropeská. Neznámí pobertové tu odcizili čerstvě navezené a již částečně instalované zařízení obou objektů. Celou
záležitost převzala Policie České republiky.
Žhavý popel zapálil kontejner – v pravé
poledne 27. srpna byl hlídce městské policie oznámen požár kontejneru na odpad
na vjezdu do chatové osady V Habřinách.
Šetřením bylo zjištěno, že požár způsobil
žhavý popel, který kdosi do plastové nádoby nezodpovědně nasypal.
Stavebníci překopli kabel – 5. září v dopoledních hodinách byla služebně městské
policie oznámena porucha zabezpečovacího zařízení na železničním přejezdu
směrem na Radotín. Strážníci zjistili, že
drážní zabezpečovací zařízení, vedoucí přes
soukromé pozemky, bylo narušeno výkopovými pracemi. Následkem byla téměř
dvouhodinovou výluka.
Mentálně narušená dívka překážela řidičům – 8. září v 19.20 oznámil operační
důstojník pražské městské policie, že prostředkem silnice ve směru od Radotína se
potácí mladá žena. V paži má zabodnutu
injekční stříkačku a ohrožuje bezpečnost
silničního provozu. Strážníci zjistili, že jde
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o mentálně postiženou dívku, která utekla
z ústavu sociální péče v Brandýse nad Labem. Dívka byla předána Policii ČR.
Za volantem seděl slalomář – 10. září ve
večerních hodinách zadržela hlídka městské policie řidiče osobního automobilu
přijíždějícího od Dobřichovic, neboť jeho
jízda připomínala lyžařský slalom. Při
orientační dechové zkoušce bylo zjištěno,
že řidič před jízdou požil alkohol. Byl obviněn z trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky.
Podnapilá řidička se snažila ujet – 12. září
v ranních hodinách přijala městská policie
oznámení o dopravní nehodě v ulici Akátová. Hlídka na místě zjistila havarované
osobní motorové vozidlo a za volantem
ženu pod vlivem alkoholu, která se z místa
činu pokusila ujet. Šetřením bylo zjištěno, že
žena měla již z minulosti uložen zákaz řízení a byla obviněna z trestného činu maření
úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem
návykové látky. Věc převzala Policie ČR.
Alkohol zraňoval – 15. září v časných
ranních hodinách došlo na sjezdu do Dobřichovic k vážné dopravní nehodě. Řidič
jedoucí z Černošic nezvládl své vozidlo
a čelně se střetl s protijedoucím automobilem, ve kterém seděl dospělý muž a malý
chlapec. Oba převezla záchranná služba
k ošetření do nemocnice. Viník nehody byl
pod vlivem alkoholu. Případ šetří Policie
ČR jako trestný čin ohrožení pod vlivem
návykové látky a ublížení na zdraví.
Rodinné domy terčem zlodějů – v posledních týdnech znovu přibylo krádeží
v rodinných domech. Dovoluji si proto
upozornit na nutnost odpovídající ochrany.
Chraňte si svůj domov například vhodným
zabezpečovacím zařízením. Rádi vám s výběrem poradíme.
Gregor Dušička, městská policie
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K přání zdraví a spokojenosti přidala starostka i výzvu k opatrnosti
Už tradiční přátelské posezení seniorů
v sále Domu s pečovatelskou službou, na
kterém společně slaví svá životní jubilea,
mělo 25. září trochu jiný úvod. Vztahoval se
k informaci městské policie, otištěné na předchozí stránce – zloděj okradl starší a velice
důvěřivou ženu. Šlo o vysokou částku a způsob, jakým byla zcizena, by snad při troše
obezřetnosti ani neměl mít naději na úspěch.
Nicméně měl, a nestalo se tak poprvé.
A tak vedle přání zdraví a spokojenosti
přidala starostka města Helena Langšádlová
všem jubilantům i výzvu k opatrnosti a prostý návod, jak případného pobertu zastavit:
„Před chvílí mi volal pan náměstek ředitele policie Prahy západ a řekl mi o případu,
který se stal v Černošicích. Starší paní, jedenadvacátý ročník, otevřela neznámému muži,

který jí začal vyprávěl nějakou vymyšlenou
příhodu s tím, že je od policie. Paní ho pozvala do bytu, povídala si s ním, a dokonce
mu ukázala, kde má schované peníze. Peníze
samozřejmě zmizely a s nimi i falešný policista. Je to až neuvěřitelné, neboť stejným
způsobem byla paní okradena v loňském
roce a opět o nemalou částku,“ uvedla starostka. „Toto jsou věci, které neumíme řešit
jinak, než že vás budeme opakovaně žádat,
neboť takovýchto případů bylo u nás už několik, abyste byli velice opatrní a v případě,
že se někdo neznámý bude pod jakoukoli záminkou dožadovat vstupu do vašeho bytu či
domu a vy budete mít jakoukoli pochybnost,
zavolali třeba městské strážníky. Ti přijedou
a zjistí, zda ten člověk skutečně je od policie
či od nějaké jiné služby,“ dodala starostka
(sj)
Helena Langšádlová.

I přesto, že se na setkání seniorů-jubilantů připomněla i záležitost nepříliš veselá,
na dobré náladě to nikomu z nich neubralo.
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Chorus Angelus zve děti i rodiče: Pojďte si s námi zazpívat!

Chorus Angelus otevřel letos přípravné oddělení pro děti 1. až 3. tříd
i u nás v Černošicích, a to v základní škole v Mokropsech. Zpíváme každé
pondělí od 14.40 do 15.40, pan sbormistr si děti vyzvedává přímo v družině.
Další informace získáte na www.chorusangelus.cz. Starší děti zpívají v aule
nové školy v Dobřichovicích každé pondělí a středu od 16.15 do 18.15.
S dopravou není problém, protože začátek zkoušky navazuje na příjezd autobusu z Černošic.
Chorus Angelus je dětský pěvecký sbor v uplynulé divadelní sezóně účinkování ve hře
založený v roce 1993. Sdružuje děti, příznivce Parsifal v Divadle Komedie po boku Romana
a přátele zpívání z Dobřichovic, Černošic, Řev- Zacha a účast na festivalech (letos Boskovice).
nic, Všenor, obou Třebaní, Karlštejna a dalších
Jedním z posledních úspěchů dětí je bezvadobcí dolního Poberouní. Repertoár sboru není ná reprezentace sboru v mutimediálním provyhraněn. Tvoří ho hudba duchovní i světská, jektu Missa Ecumenica, provedeném 11. září ve
lidová píseň, díla renesanční, barokní, klasic- Smetanově síni Obecního domu Praze za účasti
ká, ale i skladby současných autorů a klasika velkého symfonického orchestru a pěveckých
v populární hudbě. Sbor pořádá zajímavé kon- sborů dospělých. Chorus Angelus natočil a vycerty v našem regionu, v Praze, ale i na dalších dal osm CD a letos připravuje vydání dalšího.
místech v celé republice. Má za sebou řadu
V současnosti je uměleckým vedoucím
zahraničních i domácích zájezdů (každoroční a sbormistrem pan Lukáš Prchal (26), student
účast v projektu The Wall od slavných Pink konzervatoře Jaroslava Ježka, a sbormistr
Floyd v provedení Filipa Benešovského – letos pražského smíšeného sboru Mikrochor a dívcharitativní koncert v Českém Krumlově), vy- čího komorního sboru Brécy.
stoupení v televizi (z poslední doby přímý přeZa Chorus Angelus Jana Ullrichová,
nos nominačního večera Českého Lva 2006),
chorus.angelus@centrum.cz

Chorus Angelus při vystoupení v projektu The Wall 2006 Filipa Benešovského v rámci akce
Den s handicapem. Koncert se uskutečnil 9. září v Českém Krumlově.
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Pěkná tradice společných setkání zůstala zachována
Při příležitosti státního svátku Dne české
státnosti se 28. září v ClubKinu sešli na
tradičním svatováclavském setkání zástupci
místních spolků a organizací, aby si popovídali a také se pochlubili tím, co se jim v té
které činnosti podařilo udělat dobře. Všechny
přítomné přivítali a také jim za celoroční
práci poděkovali představitelé města – starostka Helena Langšádlová a místostarosta
Aleš Rádl. Protože podle slov starostky si ti,
kteří se po celý rok starají, aby se lidé v našem
městě bavili i vzdělávali, alespoň takové ocenění zaslouží. „Město se snaží činnost všech
dobrovolných spolků podporovat. Významně
jsme zvýšili částku, kterou vám z městského
rozpočtu prostřednictvím grantů rozdělujeme.
Snažte se proto svoji činnost rozvinout, neboť
je možné, že v určitém časovém horizontu
bude rozdělovaná suma opět o něco zvýšena.
Je totiž v zájmu vedení města i všech občanů,
aby zde fungovala občanská společnost, která
pomáhá lidem lépe trávit volný čas,“ uvedl
místostarosta Aleš Rádl.
(sj)

Starostka Helena Langšádlová a místostarosta
Aleš Rádl vítají zástupce spolků.
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Stonožka přijela požádat černošické děti o spolupráci
Sál ClubKina praskal 27. září ve švech. Desítky černošických dětí sem přišly pozdravit
paní Bělu Jensen a poslechnout si zajímavé
povídání o projektu, jehož cílem je pomáhat zase jiným dětem. Paní Běla, která do
Černošic zavítala na pozvání paní starostky
Heleny Langšádlové, je zakladatelkou a také
prezidentkou velice užitečného hnutí. To se
jmenuje se Na vlastních nohou - Stonožka,
děti pro něj malují vánoční přání, paní Běla
je prodává a za získané peníze pomáhá nemocným či válkou postiženým děvčatům
a klukům. Prostě děti pomáhají dětem.
Dnes pro stonožkové hnutí, které vzniklo
v roce 1990 v Norsku a vedle Česka zapustilo kořeny na Slovensku, v Norsku, v Polsku

a v Kanadě, malují tisíce dětí a pracují pro
něj stovky učitelů v českých školách. Přesto
nás zajímalo, co pro paní Jensen znamená
takovéto konkrétní pozvání třeba právě do
Černošic.
„Hrozně moc. Já totiž věřím, že dostanu-li
takovouto možnost promluvit k dětem, přímo
jim poděkovat a také se seznámit s jejich
skvělými učitelkami osobně, je to úžasně velký
rozdíl proti třeba kontaktu přes internet nebo
proti nějakému dopisování,“ pochvalovala si
paní Jensen.
Černošická výtvarka byla na
samém počátku
Do stonožkového hnutí je zapojena spousta škol. Málokterá se však může pochlubit
tak dlouhou a úspěšnou účastí, jako výtvarka
černošické Základní umělecké školy. Stojí za
to si práci dětí připomenout slovy paní učitelky výtvarného oboru ZUŠ Hany Bláhové,
která je vlastně iniciátorkou celého dění:
„Před šestnácti lety přišel dopis od paní
Běly, ve kterém nám představila nově založené hnutí Na vlastních nohou a poprosila
nás o jeho podporu. Šlo o tvorbu vánočních
pohlednic ručně malovaných dětmi s tím, že
jejich prodejem se v Norsku získají peníze
a za ně se pak nakoupí vybavení sanitních
vozů a dětských léčeben, přístroje na operaci
srdce, počítače a jiné důležité věci pro naše
české zdravotnictví.

Paní Bělu Jensen (vpravo) přivítala
v černošickém ClubKinu starostka města
paní Helena Langšádlová.
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Protože znám naše děti a vím, že mají obrovské sociální cítění a není jim lhostejné
dění okolo nich, vše jsme společně domluvili, já jsem na dopis odpověděla a přislíbila
pomoc. Počet přáníček, která děti za těch
šestnáct let namalovaly a která vyrazila do
světa, by se nevešel ani do několika beden.
Stalo se nám jednou, že se stonožkujícím
děvčatům – sestrám Málkovým – ozvala
dopisem jedna paní profesorka z Anglie
s tím, že si přáníčko koupila a děkovala za

z města a okolí
jejich dobré srdce. Obdivovala i jejich výtvarný talent.
Všechna ta léta jsem se nesetkala s tím, že
by děti odmítly vánoční stonožky malovat.
Jsou úžasně vstřícné a vše berou velmi vážně. Malují stonožky ve škole i doma ve svém
volném čase.
Setkání se všemi stonožkovými dětmi
bývá vždy v pražské Lucerně. Přijde paní
Běla Jensen v doprovodu norského velvy-

Paní Běla Jensen si s paní učitelkou Hanou
Bláhovou měly o čem povídat. Jejich
spolupráce trvá už šestnáct let.

slance, přichází i pan Václav Havel, který je
patronem celého hnutí. Za českou armádu
je přítomen člen generálního štábu. Celý
program moderuje Marek Eben a vysílá ho
ČT 1 na Štědrý den v poledne. Pro děti, které
si vždy odnesou vánoční balíček, je to veliký
zážitek.
Je hodně dětí, které malovaly Stonožky
– vzpomínám například na děvčata Málkovy,
Kateřinu Dragounovou, Pavlínu Sýkorovou
či Anetu Jeráčkovou. V tomto školním roce
malují přáníčka Míša Šlesingerová, Jana Nováková, Terka Šimková, Anežka Petrásková,
Karolína Koníčková, Míša Orlitová, Nikolka
Jindřichová, Katka Duchková, Petra Hašková
a také děti v malé přípravce. Jsem hrdá na jejich práci, na jejich soucit s ostatními dětmi.
Vidím a cítím, že moje práce má smysl a že
tedy jdeme dobrým směrem.
A ještě pár slov k paní Běle. Je to úžasná
bytost. Svým vystupováním, prací, dobrem,
které okolo sebe šíří. Obdivuji její sílu a statečnost a hlavně cit, kterým činí jen dobro
po světě.“

Děti se v sále ClubKina dobře bavily.
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Mohutný dubový kříž se opět zaskvěl v plné kráse

Dlouhá léta vítal řidiče přijíždějící od
Prahy mohutný dřevěný kříž, umístěný
v kamenném podstavci proti železničnímu
přejezdu na úpatí ulice Komenského. Zub
času však nahlodal dřevo natolik, že kříž
musel být odstraněn. Dnes už se však opět
tyčí na „svém“ místě.
Iniciativy za „znovuzrození“ kříže se ujala farnost, která požádala o grant z fondu
kultury města na odbornou restauraci těla
Krista. V průběhu příprav pak pomohl pan
Josef Adam. Vybral dub, nechal z něj vyrobit
hranol a následně i sestavit kříž. Poté zajistil jeho instalaci do původního podstavce.
Motivem k jeho nezištnému jednání byla autonehoda, kterou s obrovskou dávkou štěstí
nezraněn přežil. Psychický šok z představy
možných následků byl však tak silný, že se
rozhodl alespoň část nebývalého štěstí splatit
touto formou.
Pan farář P. Zdeněk Skalický tak mohl ve
čtvrtek 14. září, jako připomínku k svátku
Povýšení sv. Kříže, v hluku okolo projíždě-
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Pan Adam (vpravo) pomáhá
při instalaci kříže.
jících aut pronést žehnací
modlitbu s vykropením svěcenou vodou a okouřením
kadidlem. Po ukončení tohoto
krátkého liturgického obřadu
následoval průvod do kostela,
kde byla sloužena mše svatá.
Na závěr ještě poděkování
všem ostatním, kteří přiložili
ruku k dílu. Od řidiče autojeřábu až po dobrovolníka,
který odvedl doslova mravenčí práci při natírání ocelového plůtku. Vždyť i taková
drobná iniciativa navazuje na
tradiční pohled křesťanského
národa a oživuje prostředí,
kudy každý den chodíme.
Hubert Poul, (red)

z radnice

Černošice představily svůj partnerský projekt

V sídle Středočeského krajského úřadu se 12. září konala mezinárodní konference nazvaná Evropská partnerství
a mezinárodní projekty. Na programu
byly příspěvky institucí, které podporují finančně mezinárodní partnerské
aktivity, jako jsou Česko-německý fond
budoucnosti, Svaz měst a obcí České republiky či Institut umění. Společné programy tu představili například zástupci
regionu Karlštejnsko či ředitelka in-

formačního centra kantonu NuitsSaint
Georges z Burgundska (francouzský departement Burgundsko má za partnera
právě Středočeský kraj). Partnerské projekty na konferenci představili zástupci
měst Berouna, Slaného a Černošic a obcí Únětice a Lety. Kratší projev přednesla I zástupkyně naší partnerské obce
Gerbrunn paní Katharina Hölzheuer.
Doc. RNDr. Ladislav Lešetický

Spolek pro partnerství evropských měst žije a pracuje
Ve čtvrtek 14. září se v Černošicích couzské obce (kraj Calvados). S nimi by
konala už 4. schůzka širšího příprav- měly být partnerské smlouvy uzavřeny
ného výboru Spolku pro partnerství v dohledné budoucnosti. Zveme proto
evropských měst. Posláním spolku je všechny spoluobčany, a to nejen ty, kteří
navazování a prohlubování vzájemných už naše partnery znají a poskytli jim
přátelských kontaktů mezi občany ev- pohostinství, aby se do partnerského
ropských měst a obcí. Členové příprav- spolku přihlásili.
ného výboru konstatovali, že je připraLumír Appeltauer, tel.: 251 643 091,
605 545 615, e-mail: l.apeltauer@volny.cz.
ven návrh stanov občanského sdružení,
kterým má spolek být. Po
posouzení právníkem budou
stanovy odeslány k registraci na ministerstvo vnitra.
Město Černošice má uzavřeny partnerské smlouvy
s obcí Gerbrunn v severním Bavorsku a městem
Leśnica v polském Slezsku.
Slavnostní i neformální
setkání, vzájemné návštěvy, sportovní a kulturní
akce probíhají už více než
15 let. Další obce a města,
které se společných akcí
občas účastní, jsou Mathieu Členové přípravného výboru: zleva Zbyněk Pačes, Gražina
Truhlářová, Lumír Apeltauer, Katharina Hölzheuer,
(Alsasko), Themar (Durynstarostka Helena Langšádlová, Pavel Blaženín, Ladislav
Lešetický, Michaela Hralová a Helena Tychnová.
sko) a čtyři menší fran-
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Velké opravy provedené technickými službami (období 2002–2006)
Ulice
asfalt
Sadová
nástřik
Jablonecká
nástřik
Boleslavská
nástřik
Nymburská
nástřik
Kutnohorská
V Dubině
asfalt
asfalt
V Boroví
V zahrádkách asfalt
asfalt
Lesní
Alešova
nástřik
nástřik
Sv. Čecha
nástřik
Srbská
Jahodová
nástřik
nástřik
Šeříková
nástřik
Libušina
nástřik
Zahradní

Mokropeská
asfalt
Kamenická
asfalt
Mělnická
Radotínská
Mánesova
B. Němcové
Strakonická
Benešovská
Písecká
Topolská část
asfalt
K Jezu
V Habřinách
Bezručova
Havlíčkova

Nová hřiště, odpočinková místa
Oplocení hřiště Husova
Terénní úpravy hřiště Radotínská
Terénní úpravy + oplocení hřiště
Domažlická
Terénní úpravy skatepark
Zámková dlažba kaplička + sezení
Nová kontejnerová stání
Topolská
Na Drahách
Karlická
Jiráskova
Smetanova
Opravy
Opěrná zeď v Topolské

drcený
drcený
nástřik
nástřik
nástřik
nástřik
nástřik
nástřik
drť
drcený
drť
drť
nástřik
nástřik

nástřik
Arbesova
nástřik
Mládežnická
nástřik
Lidická
Nové chodníky
Radotínská
Sadová
K Lesíku
Kollárova
Karlická
Karlštejnská u cukrárny
Dr. Janského před tabákem
Vrážská u přechodu – Pražská
Nová parkoviště
Nádraží Mokropsy
U školy v Mokropsech
U školy v Karlické

Opěrná zeď Libušina
Oprava schodů na zkratce mezi
Poštovní a v Dubině
Smetanova × Kolárova (vsakovací
jímka na dešťovou vodu)
Smetanova (drenáž)
podklad pod altán DPS
Alešova (vybudování vsakovací šachty)
Vodoteče
Na Poustkách, Mokropeská, Srbská
Různé
Čištění navigace, úprava břehu
Berounky, sekání, závoz
Vyčištění koryta Švarcovy
Terénní úprava cyklostezky.

Umístění odpadkových košů
Umístění
Masopustní náměstí
Pláž
U kapličky
Skatepark
Roh Dr. Janského × Srbská
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Počet
košů
1
4
1
2
1

Dr. Janského u závor
Dr. Janského – podchod nádraží
Nádraží Mokropsy z Topolské
Dr. Janského – vývěsky u Brymů
Před samoobsluhou u Brymů
K lesíku – u autobus. zastávky
K lesíku – u přechodu

1
1
1
1
1
1
1

z radnice
Dr. Janského pod Kazínem
LŠU
Nádraží Černošice
U cukrárny Mašinka
Vrážská – u obchodu s textilem
Kazínská – u řeky
U trafiky – Černošice
Parčík Komenského
Komenského u školy
Pomník Komenského
Schody Pod Horkou
Pošta
Riegrova pod úřadem
Zkratka Horka
Fügnerova u zimního stadiónu
Parčík Karlštejnská
Riegrova – lékárna

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Karlštejnská – zastávka autobus
Karlštejnská – čekárna
Hřiště Husova
Karlická – školka
Husova – školka
Karlická – zkratka na Vrážskou
Karlická – slunný vrch
DPS
Husova u samoobsluhy
Husova u vývěsek
Vrážská – autobusová zastávka
Mokropeská u kulturního střediska
Za kulturním domem
Hřiště Domažlická
Dětské hřiště u školy Mokropsy
Před budovou školy v Mokropsech
Radotínská – za přejezdem u kříže

2
1
4
1
1
3
2
1
1
1
1
1
1
1
2
4
1

Ve městě je 62 odpadkových košů o celkovém objemu 3710 litrů. Jsou vyváženy 3x týdně.
Pracovníci TS by uvítali, kdyby jim obyvatelé města sdělili, zda jim rozmístnění a počet instalovaných košů v tom kterém místě vyhovuje.

Umístění

Umístění košů na psí exkrementy

Počet
košů
1
Poštovní
1
Karlická
Topolská – pod nádražím Mokropsy 1
Dr. Janského – u podchodu na nádraží 1
1
U pláže

Komenského – u pomníku
Ke Hřišti
Parčík Komenského
Husova
Topolská × Říční
Ke Hřišti u řeky
V Zahrádkách

1
1
1
2
1
1
1

Dosud bylo rozmístěno 13 košů určených na psí exkrementy. Další místa jsou vytipovávána
na základě podnětů občanů.

Umístění
Břeh řeky
(4 ks + 3 čtyřlavice)
Pláž
Kaplička
+ dvojlavice a stůl
Hřiště Domažlická
– dětská dvojlavice a stůl

Lavičky

Počet
ks
16
1
1
1

Masopustní náměstí
Zkratka Poštovní × V Horce
U pošty
Parčík Karlštejnská
Parčík Komenského
Karlštejnská
lavice dřevěná s květníky
Kazínská – u lávky
Autobus – čekárny

4
1
1
2
1
1
1
3

V současné době je rozmístěno 35 laviček určených pro odpočinek občanů města Černošice.
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Pomníky u kostela a mokropeské kapličky ozdobí nová zeleň
Zeleň, která dlouhá léta vytvářela klidné
a důstojné prostředí okolo památníků padlých
u černošického kostela a mokropeské kapličky
je podle názoru odborníků přestárlá a nemocná. Odbor technické služby proto oslovil
zahradního architekta s požadavkem na její
omlazení.
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Architekt pro památník u kostela doporučil
odstranit jehličnany i keře a nahradit je na nových záhonech stálezelenými keři v kombinaci
s trvalkami a letničkami kvetoucími po celou
vegetaci. Protiváhu kaštanům, jejichž kořeny
narušují plotovou zídku, by vytvořila růžově
kvetoucí Prunus serrulata – sakura.

z radnice

Pro
památník
u mokropeské
kapličky navrhuje
architekt přesadit mladší rostliny Thuja na vhodnější místo vedle kaple, kde budou
m í t
v í c e
prostoru.
Starší exempláře
pak mírně zmladit nebo
nahradit nižší výsadbou tak,
aby vynikla opravená kaplička. Na
novou výsadbu by byly použity nízké
listnaté keře a trvalky, doplněné menšími
jehličnany.
Práce u obou památníků by měly probíhat letos na
podzim a na jaře příštího roku.
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Město přijme čtyři pracovníky pro Odbor technické služby
Město Černošice přijme čtyři pracovníky pro Odbor technické služby. Jed����������������������������������������������
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z radnice

Rekonstrukci ulice Školní ukončí kolaudační řízení

ce uloženy pouze do pískového lože).
Z hlediska dopravní obslužnosti důBylo proto třeba obrubníky v celé délce
ležitá ulice Školní je provozuschopná.
chodníku znovu řádně osadit a – opět
Rekonstrukce skončila, čeká se pouze na
proti původnímu projektu – přeložit
dokončení kolaudačního řízení. Nicméně
zámkovou dlažbu v celé ploše chodníku
v průběhu celé stavby se vyskytly určité
problémy, které nejen posunuly plánovaný 3) Rekonstrukce ulice nabídla možnost
termín dokončení, ale navýšily cenu celého
zjistit skutečný stav do té doby téměř
nefunkční dešťové kanalizace. Všechny
díla.
uliční vpusti a kanalizační šachty byly
1) Po odstranění vrstev původní komunitotiž neprovozuschopné. Za vydatné pokace byly provedeny statické zkoušky
moci mokropeských hasičů se podařilo
podloží. Zkoušky prokázaly, že podloží
dešťovou kanalizaci vyčistit a zkontrolonevyhovuje, bylo třeba odtěžit dalších
vat. Vpusti a šachty byly znovu zprovozneplánovaných 15 centimetrů zeminy
něny. Veškeré tyto práce však byly opět
a tuto vrstvu nahradit štěrkodrtí.
nad rámec projektu.
2) Projekt rekonstrukce předpokládal, že
4)
V křižovatce ulic Školní, Kladenská
stávající obrubníky chodníků, instalovaa
K lesíku byla, opět nad rámec projekných v roce 1997, budou pouze opravetu, v předstihu vybudována část dešťové
ny. Stavbaři však zjistili, že jejich uložení
kanalizace pro budoucí odvodnění Klaje naprosto nevyhovující (nebyly provedenské.
deny boční betonové opěry v celé délce
Ing. Jaroslav Kubišta,
chodníku, místy byly obrubníky dokontechnický dozor investora stavby

Součástí zrekonstruované ulice Školní je i zpomalovací příčný práh s přechodem pro chodce.
Po drobné stavební úpravě bude sloužit především jako přístup k dětskému hřišti.
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Architekti z Centra Vráž získali prestižní ocenění
Soutěž Stavba roku každoročně seznamuje veřejnost s úrovní českého stavebnictví a architektury. Prestižní tituly Stavba
roku získávají realizace, které nejlépe splní
přísná kritéria poroty. Ta hodnotí nejen
architektonické vyznění díla a jeho celkový
přínos, kvalitu provedení prací, ale také
začlenění díla do prostředí, délku realizace
a v neposlední řadě spokojenost stavebníka, uživatele a širší veřejnosti. Třináctý
ročník soutěže Stavba roku vyhlásil oceněná díla na slavnostním večeru 16. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH.
Bylo uděleno pět titulů. Jedním z nich je
Výstavba areálu volného času a rekonstrukce usedlosti Ladronka v Praze, pod
kterou jsou podepsaní architekti Jaroslav
Šafer a Oldřich Hájek. Ti vedle toho získali
i cenu primátora hl. m. Prahy za rezidenci
Kollárova v Karlíně. A právě tito architekti
nyní pracují na jednom z největších projektů v Černošicích, na výstavbě nového

náměstí na Vráži.
Stavba nového náměstí je rozdělena na
dvě etapy. Nyní se staví hrubá stavba první
etapy, která zahrnuje administrativní část
s kancelářemi, ordinacemi pro lékaře, lékárnou a několika menšími obchody a část
bytovou s patnácti luxusními byty se třemi
výtahy, podzemním parkovištěm a intenzivní zelení na některých terasách.
V přízemí se nachází prostor pro větší
prodejnu potravin, restauraci a fitcentrum.
Stavba spolufinancovaná Komerční bankou postupuje podle harmonogramu. Hrubá stavba by měla být dokončena do konce
října, poté budou pokračovat práce na
vyzdívkách, instalacích a oknech tak, aby
bylo možné budovu do zimy uzavřít. Oba
architekti stavbu pečlivě sledují v rámci
autorského dozoru. Stavba by měla být dokončena ve třetím kvartálu příštího roku.
Ing. Michael Pánek

Hrubá stavba první etapy nového náměstí na Vráži.
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Minulá tajenka: Rodinný dům architekta Jaroslava Novotného

Funkcionalistický rodinný dům s č. p. 364 ve
Střední ulici patří mezi nejzdařilejší ukázky černošické avantgardní architektury druhé poloviny
20. let 20. století. Dům si nechal postavit stavitel
Jaroslav Novotný v letech 1926–7 podle projektu
svého švagra, známého pražského architekta Karla
Beneše.
Architekt a kreslíř Karel
Beneš studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze
v letech 1909–16 u malířů
Emanuela Dítěte a Jana Preislera a významného architekta
Josipa Plečnika. Po ukončení
studia se stal vrchním stavebním tajemníkem hl. m. Prahy.
Proslavil se projektem funkcionalistické budovy Gymnasia
Johanna Keplera na Hradčanech z let 1930–32.
Funkcionalistický dům č.p. 364 se zdůrazněnou
horizontalitou říms, okenních otvorů a terasy se
zděným zábradlím doplňuje vertikálně vzhlížející
těleso schodiště. Vedle exteriéru zůstal dochován z velké části i interiér. Účinek uměleckého
díla dotváří pozdější citlivá přístavba rodinného

domu Mileny Benešové s č.p. 363 z roku 1933,
kterou projektoval rovněž Karel Beneš. Stavbu
prováděla fy Josefa Štětiny od března do října
roku 1933. Zděný omítnutý patrový dům (s půdním ateliérem) obdélného půdorysu vyzdvihuje
horizontalita průčelí, která ladí se starší stavbou.
Funkcionalistický dům člení římsy, obdélné okenní otvory, terasa s kovovým
zábradlím a rovnou střechou.
K zadnímu průčelí je přistavěna zděná garáž. Za povšimnutí stojí i původní pravoúhlá
zděná branka s vrátky. Interiér
je z větší části dochován v původním stavu se souborem
původních dveří.
Ke zlatému fondu meziválečné architektury se řadí
i tyto dva domy, které reprezentují čistý funkcionalismus, oblíbený v českých zemích od poloviny
20. let 20. století. Nová republika se chtěla prezentovat jako moderní průmyslový stát a této image
plně vyhovovala nejmodernější funkcionalistická
architektura.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Kujný materiál; sdělovat v dopise; mezinár. zkr. Evropské cyklistické federace – B. Ba dokonce ne; druhá část tajenky; prvorepublikový tenis. a hok. klub v Praze
– C. Uzenina; dvůr uvnitř domu – D. Balzám; zkratka tlaku; činnost – E. Čistič motorů;
teplota pod nulou Celsia; Verdiho opera – F. Kout; švihat; přítel některých lidí – G. Souhlas;
síť obchodů pro kutily – H. Básnicky okolo; označení potravin pro cukrovkáře – I. Římsky
45; hektolitr – J. Sloní špičáky; příbuzní člověka – K. Angl. právo; vraník – L. Čistič oken;
svod vody ze střechy; výplň oken – M. Číslovka; tady; vlámsky zelený – N. Domácky Adéla; sestra rodiče; vojenský převrat – O. Ňadro; cukrovinka – P. Hamižný; rus. muž. jméno
– R. Ogrilovat; předložka; truhly – S. Na tom místě; angl. šlechtic; tenisový úder.
SVISLE: 1. Mistr popravčí; alkohol. nápoj z rýže; mír; ohrada – 2. Na ono místo; hradní
zřícenina na Čáslavsku; kukla; slaná minerálka – 3. První část tajenky– 4. Rostlinné
vlákno; SPZ Nového Jičína; síla - 5. Dotazovat; moji; značka oerstedu; Ind – 6. Potomek;
drn; jenž; citoslovce rozpaků – 7. Domácky Alice; nálev; tvůrce; polní míra – 8. Tato po
plzeňsku; předložka; Gauguinovy iniciály; souzvuk – 9. Cukrovat; nástroj žence; domácky
Adolf – 10. Třetí část tajenky; bílý kov – 11. Pouzdro; duševní zaostalec; patřící skřítkovi
– 12. Kubický centimetr; angl. název světadílu; bod v judu; čili.
Nápověda: A. UEC – B. LTC – E. Arva – K. law – M. groen – 2. Ronov – 12. ipon.
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Významné osobnosti Černošic: Průkopník čs. letectví Zdenko Lhota

V květnu uplynulo 110 let od narození skvělého aviatika a významného občana našeho města JUDr. Zdenko Lhoty. Slibnou leteckou kariéru mladého muže, který jako první
Čechoslovák překonal v roce 1925 na letounu Avia kanál La Manche, však přerušila
tragická smrt. Při letu poblíž Říma 8. října 1926 se stroj zřítil a pilot zahynul.
denko Lhota se
BH 11. Ty byly dle
narodil 3. května
předběžných zkoušek
1896 v Praze v rodině
v tak dokonalém staznámého advokáta.
vu, že bylo upuštěno
O čtyři roky později
od dalších zkoušek
rodina přesídlila do
soukromých. Přesto
Černošic, do vily
se 8. října Lhota rozč.p. 466 v ulici pod
hodl provést zkoušku
tratí, která se od října
střemhlavého
letu
1991, po dlouholeté
z výšky 1 000 metrů
přestávce, opět nazýaž na výšku 50 metrů.
vá ulicí Dr. Lhoty.
Letěl s plným zatížením a s mechanikem
O letectví se Zdenko
zajímal od mládí. A i když byl za 1. svět. Volejníkem. Při sestupu se odtrhl pláválky nucen sloužit u vozatajů, po válce těný potah křídla a při nastalé havárii
už si vymohl, coby záložník čs. armády, oba muži zahynuli. Následoval pohřeb
přeřazení k letectvu. Dostudoval práva s poctami v Římě, vojenský doprovod
a věnoval se práci v Českém aviatickém na hranice Itálie, slavný pohřeb v Praze
klubu. Byl spoluzakladatelem a později a uložení ostatků do hrobu na pražském
ředitelem společnosti Falco provozují- Vyšehradě. Pamětní list 1. výročí tragiccí leteckou a automobilovou dopravu. kého úmrtí podepsal sám T. G. Masaryk.
V srpnu 1920, jako první v ČSR, složil V místě havárie je dodnes udržován
pomník. Druhá firemní posádka v zácivilní pilotní zkoušku I. stupně.
vodě pokračovala, zvítězila a získala tak
V letech 1922 až 1926 se Lhota zúčastpro Československo cenu Coppa d Ítalia
nil s letadly Avia BH mnoha závodů.
natrvalo.
K největším úspěchům patřilo 1. místo
Vzpomínkou na rodinu Lhotových je
a zisk poháru belgického krále na soutěži
i pamětní deska v mokropeské základní
v Bruselu. Tím vstoupila úspěšně na meškole z roku 1930, na které obecní zazinárodní kolbiště i čs. sportovní letadla
stupitelstvo děkuje čestnému občanovi
Avia s motory české firmy Walter. V roce
doktoru Janu Lhotovi, otci mladého avia1925, už coby uznávaný letec, byl Lhota tika, za peněžní dar. Ten rodina věnovala
zvolen předsedou Svazu čs. pilotů.
jako základ ke stavbě školy, aby místní
V tragickém roce 1926 měla fy Avia děti nemusely docházet za vzděláním do
obhajovat cenu Coppa d Ítalia v soutěži sousedních obcí.
Milena Křížová, Lumír Apeltauer
dvousedadlových letadel se stroji Avia

Z
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Některá pracoviště městského úřadu působí na nové adrese
Městský úřad Černošice upozorňuje, že pracoviště Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací a pracoviště Odboru životního prostředí, která dosud sídlila v ulici
Riegrova 1209, působí na nové adrese, a to v ulici Karlštejnská 259. Na této adrese působí i právnička města Mgr. Slávka Kopačková a v průběhu měsíce října sem přestěhuje
svoji kancelář i tajemník Městského úřadu Černošice Bc. František Dvořák.
(red)

Změna úředních hodin na pracovišti v Podskalské
S účinností od 1. října 2006 jsou upraveny úřední hodiny pro pracoviště zabezpečující
agendy na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů, evidence vozidel a evidence řidičů
na pracovišti Městského úřadu Černošice, Podskalská 19, Praha 2 takto: Pondělí: 8.00–17.00;
(red)
úterý: 8.00–12.00; středa: 8.00–17.00; čtvrtek: 8.00–12.00; pátek: 8.00–12.00.

Přemístění autobusové zastávky linky č. 414
Kvůli uzavírce ulice Riegrova v termínu od 25. 9. do 7. 12. 2006 je změněna trasa školního
autobusu linky č. 414 spojená s přemístěním nástupní autobusové zastávky z ulice KomenOdbor dopravy
ského do ulice Poštovní před budovu Městského úřadu Černošice.

Posílení linky Pražské integrované dopravy č. 415
V předchozích vydáních Informačního listu jsme vás informovali o částečném posílení
provozu autobusové linky Pražské integrované dopravy č. 415. K posílení spoje došlo v úseku Černošice, železniční zast. Černošice, Vráž u transformátoru v ranních a odpoledních
hodinách pracovního dne na 15-ti až 30-ti minutové intervaly. Úprava spoje byla zahájena 2. září, a to na dobu tří měsíců. Na základě vyhodnocení vytíženosti spojů pak dojde
k jejich úpravě. Pro získání objektivních závěrů vás žádáme o využívání zkušebních spojů
dle svých každodenních požadavků.
Odbor dopravy

Vdovy mohou získat přilepšení ke svému důchodu
Od letošního července mají ženy, které ovdověly do 1. ledna 1996, možnost požádat
Okresní správu sociálního zabezpečení o přepočítání svého vdovského důchodu. Mohou
tak získat měsíčně i několik stokorun ke svému důchodu navíc. Přepočítání ale neprovádí OSSZ automaticky, vdovy si samy o něj musejí požádat, a to na adrese Okresní správa
sociálního zabezpečení, Trojská 1997/13a, 182 00 Praha 8, tel.: 221 924 688, 221 924 693.
Formulář žádosti lze najít na internetové adrese www.cssz.cz nebo si jej lze vyzvednout
osobně na výše uvedené adrese OSSZ. K žádosti se přikládá původní rozhodnutí o přiSimona Kutinová, oddělení sociálních věcí
znání vdovského důchodu.

Hasiči provedou sběr železného šrotu
Sbor dobrovolných hasičů Černošice provede v sobotu 7. října v době od 8.00 do 14.00 sběr železného šrotu. Odvoz těžkých kusů je třeba nahlásit předem na tel.: 251 643 388 nebo 603 753 675
(lze psát i SMS se jménem, adresou a podpisem). Prosíme: Nachystejte šrot až v pátek večer nebo
v sobotu ráno. Upozorňujeme: lednice a podobný odpad, který je určen k ekologické likvidaci,
patří do sběrného dvora v areálu technických služeb.
Roman Topinka, velitel sboru
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Diakonie Broumov vyhlašuje humanitární sbírku
V Městském kulturním středisku na Vráži, Mokropeská 1208, se od středy 25. října do
pátku 27. října v době od 8.00 do 19.00 uskuteční humanitární sbírka Diakonie Broumov.
Dárci mohou přinést letní a zimní oblečení (dámské, pánské i dětské), lůžkoviny, prostěradla,
ručníky, utěrky, záclony a látky a rovněž mohou darovat peří, péřové a vatované přikrývky,
polštáře a deky. Darované věci je třeba zabalit do igelitových pytlů nebo vložit do krabic,
jinak by se při transportu mohly poškodit.
Simona Kutinová, oddělení sociálních věcí

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 prosto(red)
ry, obraťte se na odbor kultury tel.: 251 641 116 nebo pavel.blazenin@mestocernosice.cz.

Mraveniště pořádá bazar dětského oblečení
Občanské sdružení Mraveniště pořádá 14. října v Městském kulturním středisku na Vráži
bazar dětského oblečení a potřeb k zimním sportům (podzimní a zimní oblečení, kola, koloběžky, brusle, lyže, saně, boby atd.). Každý, kdo se chce naší bazarové akce zúčastnit, si své věci
ocení a prodá sám. Pronájem prodejního místa je třeba rezervovat na tel.: 603 182 407 nebo
774 139 001. Poplatek za prodejní místo činí 20 Kč, vstupné pro kupující je rovněž 20 Kč. Bazar
Přijďte! Těší se na vás organizátorky akce Jarka a Andrea
začíná v 9.00 a končí ve 14.00.

MŠ v Karlické přijímá děti k předškolnímu vzdělávání
Mateřská škola Černošice, Karlická 1170, přijímá děti k předškolnímu vzdělávání. Dítě
je možné přihlásit každý den v době od 9.00 do 12.00 v budově školy. Rodiče předloží
rodný list dítěte a občanský průkaz.
Alena Janovská, ředitelka školy

Adopce na dálku
Umožněte dětem v Africe chodit do školy a získat tak vzdělání (vzdělání má jedinečnou povahu – nemůže být, na rozdíl od ostatního movitého i nemovitého majetku, jeho „majiteli“ odebráno a vydrží na celý
život). Zajištění jednoho roku školní docházky v africké Guineji stojí
prostřednictvím občanského sdružení pro-Contact 5 250 Kč. I chlapec
na našem snímku nemůže kvůli chudobě chodit do školy:
Jméno: Aboubacar Fofana, 7 let
Situace v rodině: Chlapcova maminka pracuje v domácnosti, otec se
živil jako řidič, ale měl nehodu a jeho vůz se zničil. Nenalezl jinou
práci, a proto se rozhodl odejít na několik let do dolů, aby tam zkusil
vydělat na nové auto. Rodina nyní žije ve velmi těžkých podmínkách a chlapec musel přestat chodit do školy. Aboubacar má mladšího bratra (ten byl již adoptován – od října začne chodit do školy)
a 2 sestry.
Kontakt: www.pro-contact.cz, adopce@pro-contact.cz, mhokrova@centrum.cz
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Obětavá práce sestry Komendová se dočkala uznání
Okresní výbor Českého červeného kříže pro Prahu 4, 5 a Prahu západ ocenil mnohaletou
práci sestry Marie Komendové udělením odznaku Za obětavou práci v Českém červeném
kříži. Sestra Komendová v naší černošické skupině organizovala řadu let zájezdy. Její zásluhou
jsme poznali mnoho krásných míst nejen v České republice, ale i v zahraničí. Právem jí ocenění patří. Gratulujeme! Nyní funkci sestry Komendové převzala sestra Stáňa Hradiská, které
Výbor ČČK
přejeme mnoho zdaru v práci. Budeme se těšit na další krásné zájezdy.

Poděkování za pomoc při oslavách 100. výročí založení SDH
Sbor dobrovolných hasičů Černošice velice děkuje všem svým členům a občanům města
za pomoc při zajištění oslav 100 let svého trvání. Zejména pak děkuje městskému úřadu za
finanční příspěvek a za osobní pomoc paní starostce Heleně Langšádlové a vedoucímu odboru
kultury Pavlu Blaženínovi. Zvláštní poděkování patří panu Petru Beerovi, majiteli BTN Trade
Roman Topinka, velitel sboru
s. r. o. za bezplatný pronájem prostoru betonárny Černošice.

Tři černošické veřejné telefonní hovorny budou zrušeny
Telefónica O₂ Czech Republic, a. s. sděluje, že v měsíci říjnu budou v Černošicích zrušeny
veřejné telefonní hovorny ve Střední 997, v Poštovní 228 a v Kladenské 960. Tyto veřejné
(red)
telefonní hovorny nejsou, podle sdělení provozovatele, již dlouhodobě využívání.

kultura

Připravované kulturní akce
6. 10. Koncert – Emaschie (afrosoul) od 20.30 v ClubKinu, www.emashie.com.
14. 10. Koncert – Timudej a Tleskač od 20.00 v ClubKinu, www.timudej.cz.
21. 10. Koncert – Pěvecký sbor gymnázia Radotín (spirituály a africké písně) od 17.00
v ClubKinu.
22. 10. Koncert – Jiří Jirmal Trio (legenda české kytary) od 17.00 v ClubKinu. Koncert
se uskuteční v rámci festivalu Kytara napříč žánry.
27. 10. Slavnostní instalace nové sochy Sv. Václava do niky mokropeské kapličky. Mokropeská kaplička od 17.00 Bohatý doprovodný program. Vystoupí Pramínek, Schola
Černošice a chrámový sbor kostela sv. Václava z Horních Mokropes.
9. 11. Koncert Otakar Krásenský – Swingový klavír a vzpomínka na Jaroslava Ježka od
19.00 v koncertním sále ZUŠ, Střední 403.
15. 12. Vánoční koncert – Bigband V. Zelinky v ClubKinu.
16. 12. Vánoční trhy v Karlštejnské ulici.
Více informací najdete v tomto Informačním listu, na emailu pavel.blazenin@mestocernosice.cz nebo na tel.: 251 641 116.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Granty – peníze pro vás
Středočeský hejtman vyhlásil 6. září zahájení dotačního řízení o poskytnutí dotací
z Fondu kultury a Fondu obnovy památek Středočeského kraje. Dotační programy
se řídí platnými Zásadami pro poskytování dotací z Fondu kultury a Fondu obnovy
památek. Termín pro uzavření příjmu žádostí je 31. říjen 2006. Rozhodující je datum
podacího razítka podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5. Pokud organizujete kulturní akce, neváhejte a podejte si žádost. Více informací
najdete na www.kr-stredocesky.cz v sekci grantová a dotační řízení, kde najdete i potřebný formulář. Grantové řízení z Fondu sportu a volného času by mělo být vyhlášeno koncem září. Sledujte prosím webové stránky Středočeského kraje. Jinak je vám
Za odbor kultury Pavel Blaženín
odbor kultury plně k dispozici.

V mokropeské kapličce vystavují Bohuslav a Pavel Kopačkovi

Pavel Kopačka osobně.

V pátek 15. září si dali milovníci umění dostaveníčko
v Galerii mokropeská kaplička, kde se konala vernisáž
výstavy Bohuslava a Pavla Kopačkových. A je třeba říci,
že podobnou vernisáž kaplička ještě nezažila. Pavel Kopačka si celý prostor dokonale upravil a profesionálně
nasvítil. Nad vchodem pak na své náklady nechal instalovat nápis Galerie mokropeská kaplička Sv. Václava a také
cedulku s nezbytnými informacemi pro návštěvníky. Vernisáž doprovázel bohatý program a chutné občerstvení.
Prodejní výstava akvarelů a fotografií potrvá do 15. října. Galerii vám ochotně otevře paní Lada Sklenářová,
tel.: 251 640 170, která bydlí v bezprostřední blízkosti
(pb)
kapličky.

Sv. Václav se vrací do Mokropeské kapličky
Město Černošice zve všechny obyvatele města v pátek 27. října od 17.00 na slavnostní
instalaci nové sochy Sv. Václava do niky mokropeské kapličky. Původní dřevěná polychromovaná plastika byla v srpnu 2003 odcizena (škoda se odhaduje na 300 tisíc korun). Od
té doby se začalo při poutích a masopustech vybírat na sochu novou. To však na dokončení nestačilo a projekt proto podpořilo město. Náročného díla se velkoryse ujal místní
výtvarník Jiří Altmann. Vycházel z původní plastiky, která však byla zdokumentovaná
jen částečně a nebylo tak možné vytvořit repliku zcela totožnou. Jiří Altmann tedy od
začátku vytvářel plnohodnotný originál, který dokonce původní sochu v mnohém předčí. Studoval, skicoval, modeloval a hledal vhodný materiál, ve kterém postupně nacházel
novou podobu sochy, která se tímto těší na vaši návštěvu. Těšte se i vy. V bohatém doprovodném programu vystoupí Schola Černošice, která pro tuto příležitost nastudovala
slavný Svatováclavský chorál, dále chrámový sbor kostela sv. Václava z Horních Mokropes
a dětský lidový soubor Pramínek, který se nově přestěhoval do budovy školy v MokropPavel Blaženín
sech. Drobné občerstvení je zajištěno.

52

kultura

Emashie – mnoho kultur, jeden zvuk
Odbor kultury vás zve v pátek 6. října od
20.30 do ClubKina na koncert multikulturní
skupiny Emashie, která k nám zavítá v rámci
svého evropského turné. Emashie je ghanský
výraz a znamená něco, co drží napořád.Osmičlenná skupina má své kořeny ve Švýcarsku,
Brazílii, Srí Lance, Itálii, na Seychelách a v Africe. Tato směsice vlivů přináší posluchačům
jedinečný mystický a zároveň veselý zvuk.
Emashie doslova srší rytmickou energií, která dokáže nakazit publikum. Rytmus je pro
ni společnou řečí mezi národy, mezi kapelou
a publikem. Co se stane, když se v jedné slupině setká osm muzikantů z rozdílných zemí a muzikálních kořenů? Vznikne Afrosoul! Alespoň v tomto případě. Afrosoul je samostatný hudební směr, čerstvá směs,
která obsahuje Funk, Soul, Rap, Reggae a latinsko-africké rytmy. Přijďte se podívat
na tuto v pravdě kreativní a u nás neokoukanou skupinu. Bližší informace najdete
(pb)
na www.emashie.com.

Pěvecký sbor radotínského gymnázia vystoupí v ClubKinu
V sobotu 21. října od 17.00 vystoupí v sále ClubKina pěvecký sbor Gymnázia Oty
Pavla z Radotína. A co si od černošického koncertu slibuje vedoucí sboru, profesorka
Michaela Šreinová? „Už nyní se těšíme na sympatické prostředí a milé publikum. Věříme,
že nám pomůže navázat kontakt nejen řeka Berounka, ale také láska k muzice a vzájemné sympatie mezi oběma lokalitami,“ uvedla paní profesorka a dodala: „Jsme smíšený
sbor, který na gymnáziu pracuje už šestou sezónu. V našem programu zazní černošské
spirituály z Ameriky a africké písně. Kromě toho zazpíváme i písně jazzové.“ Program
bude asi hodinový, vstupné dobrovolné!
(pb)

Ještě se můžete přihlásit do kurzů v Městském kulturním středisku
Ti z vás, kteří se nestihli zapsat do jazykových kurzů, tak mohou učinit dodatečně. V případě zájmu kontaktujte jednotlivé lektory: angličtina – pí Jelínková,
tel.: 777 861 985, ruština – pí Frantová, tel.: 721 736 530, francouzština – pí Vaculíková,
tel.: 776 708 059, email: sygin@centrum.cz. Dále máme ještě pár volných míst v kurzech
klavíru, flétny a zpěvu (pí Höslová-Hanslová, tel.: 607 616 358. Pokud si chcete občas
zacvičit, máte možnost každé úterý a čtvrtek od 20.00 do 21.00 navštívit Aerobic pod
vedením Dany Krobové, tel.: 605 953 378. Také si můžete zacvičit každé pondělí a středu
od 19.00 s vrážskými sokolkami. Zájemci o kurz fotografie mohou kontaktovat pana
Petra Kubína, tel.: 602 669 864, email: petrkubin@volny.cz. Další informace naleznete
na www.mestocernosice.cz.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Jiří Jirmal Trio zahraje v ClubKinu
Odbor kultury zve všechny milovníky dobré hudby na
22. října od 17.00 na koncert legendy české kytary Jiřího
Jirmala. Koncert se uskuteční v rámci festivalu Kytara
napříč žánry. V sále černošického ClubKina zazní hudba
latinskoamerická, jazzové imprese i hudba klasická. Jiří
Jirmal Trio hraje ve složení Jiří Jirmal (kytara), Denisa
Schneebaum (kytara) a Vladimír Žižka (perkus). Na programu zazní autorské skladby Intermezzo Play Bossa Nova,
Melody in E, Joy of Bossa Nova, Prelude in Jazz, Samba
Carnival, Promenádě a Milonga Amorosa. Jiří Jirmal patří
bezpochyby k nejuznávanějším českým kytaristům. V průběhu jeho působení na pražské konzervatoři se dostavily
první významné mezinárodní úspěchy české kytarové školy vítězstvím Vladimíra Mikulky v nejprestižnější kytarové světové soutěži Radio
France v Paříži. Z kytarové třídy Jiřího Jirmala vyšlo jedenáct finalistů, nositelů cen
této pařížské soutěže a řada laureátů jiných mezinárodních soutěží. Nenechte si ujít
tento mimořádný koncert.
Více informací najdete na http://www.sweb.cz/jiri.jirmal/.

Kurzy přípravy na přijímací zkoušky na střední školy
Vzdělávací agentura ACZ spol. s r. o. pořádá ve spolupráci s odborem kultury v Městském kulturním středisku na Vráži kurzy přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.
Jde o dvě hodiny týdně matematiky nebo českého jazyka s individuálním přístupem
a zaměřením se na odstranění nedostatků ve znalostech každého žáka. Bližší informace a přihlášky získáte u lektorky Olgy Karousové na tel.: 605 954 045, 251 643 027,
(red)
email: olga.karousova@email.cz, www.volny.cz/acz_sro/.

Technikou Pilates si lze zacvičit každé pondělí
Zveme všechny, kteří chtějí formovat postavu, odstranit bolesti zad, zlepšit držení
těla, rovnováhu a koordinaci na cvičení Pilates. Jedná se o cvičení na podložce, které využívá zejména hmotnosti vlastního těla. Techniky Pilates jsou vhodné pro muže
i ženy, bez ohledu na věk nebo předchozí pohybové zkušenosti. Cvičíme každé pondělí
Více informací podá lektorka Monika Kupková na tel.: 724 026 096.
od 9.00 do 10.00.

Taneční kurzy pro dospělé v Městském kulturním středisku
Opět po roce se v Městském kulturním středisku na Vráži otevírají taneční kurzy pro
dospělé. Probíhat budou pod vedením zkušených lektorů manželů Miloše a Ludmily
Chroustových. Kurzy zahájí v neděli 8. října v 17.30. Konat se pak budou každou další
(pb)
neděli v době od 17.30 do 19.00. Informace a zápis párů na tel.: 603 462 776.
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Přijďte si zaskotačit s Timudejem a Tleskačem
Na začátek podzimu patří trochu té nefalšované radosti, a proto jste srdečně zváni v sobotu 14. října od 20.00 do ClubKina na koncert kapel Timudej a Tleskač. Muzikanti z Timudeje se vrátili z letního soustředění, které trávili na maďarsko-slovensko-rakouském
pomezí v malebné vesničce Rajka, kde kromě hraní a jódlování do Rakous uklidňovali
slovensko-maďarské jablko sváru. A že se jim to povedlo, jistě vycítíte z jejich nových
písniček, v nichž zazní prvky ska, funky, reggae, rocku, popu a možná i žánrů, o kterých
ani samotní členové této zběsilé formace nevědí. Další z vystupujících kapel s příznačným
názvem Tleskač (Pilsner Ska Orchestra – Plzeňský
miniorchestr), holdující muzice skočné a jamajské, je
jednou z nejlepších ska kapel v Čechách. Nespoutaný
zpěvák a frontman kapely Miroslav Prasopes Císler
společně s dynamickou dechovou sekcí a dalšími
členy skupiny vám nalije do žil koňskou dávku energie a bezbolestné infuze dobré nálady. Pokud máte
rádi humor a dobrou muziku, jste zváni. Více najde(pb)
te na www.timudej.cz.

Mateřská škola zve na divadelní představení
Mokropeská mateřská škola zve všechny malé diváky, i ty, kteří nejsou zapsáni k docházce do mateřských škol, na divadelní představení, která se konají v naší školce na
adrese Topolská 518, Černošice – Mokropsy.
od 10.30
Ptačí svatba
13.10. pátek
od 10.00
O pejskovi a kočičce
3.11. pátek
Kráska a netvor
22.11. středa od 10.30
od 11.00
Krakonošovy Vánoce
1.12. pátek
od 10.30
Kašpárkovo království
12.01. pátek
Vstupné na všechna představení činí 40 Kč na dítě. Pro dospělé je vstupné dobrovolné.
Kateřina Mandová, ředitelka školy

Clubhouse – angličtina pro děti
Clubhouse, neboli Klubovna, je pro všechny holky a kluky od 7 do 12 let, kteří se nechtějí nudit při učení angličtiny, ale chtějí si užít spoustu zábavy. V Clubhousu se učíme
anglická slovíčka, fráze, hrajeme hry, někdy zpíváme písničky, vyprávíme si biblické
příběhy, pořádáme soutěže v našich anglických znalostech, vyhráváme ceny. A hlavně
se můžeme kamarádit se všemi dětmi, které chodí do Clubhousu spolu s námi, a také
se zábavnými středoškoláky, kteří umí anglicky. Několikrát do roka pořádáme „přespávačky“ v naší klubové místnosti. V prosinci pořádáme vánoční párty a v červnu zase
táborový víkend. Prostě si spolu užíváme spoustu legrace. Přijďte se podívat a vyzkoušejte to s námi. Clubhouse se koná každou středu odpoledne v době od 16.30 do 18.00
v budově mokropeské školy, ve třídě vedle kanceláře zástupců ředitele. Programy jsou
Tereza Matlová
pořádány ve spolupráci s Církví bratrskou.
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Kurz francouzštiny pro začátečníky i pokročilé
Odbor kultury ve spolupráci s lektorkou Marií Vaculíkovou pořádá v Městském kulturním středisku na Vráži kurz francouzštiny pro začátečníky i pokročilé. Výuka bude
probíhat jedenkrát týdně v rozsahu jedné hodiny. Bližší informace podá lektorka na tel.:
776 708 059, email : sygin@centrum.cz.
(pb)

Nezapomeňte v Týdnu knihoven 2006 navštívit tu svou!
V týdnu od 2. do 8. října proběhne už desátá celostátní akce nazvaná Týden knihoven
2006. Letošní motto je Cesta do knihovny. My, vaše knihovnice, jsme se rozhodly, že se
v rámci možností černošické městské knihovny do této akce také zapojíme a na první říjnový týden jsme připravily následující program:
1. bezplatná registrace nových členů,
2. přístup na internet pro všechny zájemce zdarma (předchozí rezervace nutná),
3. čtenářská amnestie na opožděně vrácené knihy,
4. výtvarná soutěž pro děti na téma Namaluj svou cestu do knihovny; obrázky označené
jménem, věkem a adresou odevzdávejte v knihovně nejpozději do konce října; vítězné
práce odměníme knihou,
5. soutěžní kvíz pro děti na téma Jak znám své město Černošice; toho, kdo se bude chtít
zúčastnit, prosíme, aby správné odpovědi donesl k nám do knihovny nebo poslal na emailovou adresu: knihovna@mestocernosice.cz. (na tři vylosované čeká knižní odměna).
Jak znám své město:
1. Černošice mají přibližně:
a) 2 000 obyvatel
b) 5 000 obyvatel
c) 10 000 obyvatel
2. Jméno ulice, v níž sídlí Městský úřad Černošice:
a) Riegrova ulice
b) Karlštejnská ulice
c) Poštovní ulice
3. Ve znaku města jsou tyto barvy:
a) žlutá, červená, zelená
b) modrá, bílá, zelená
c) modrá, zelená, žlutá
4. Nejstarší památkou je kostel:
a) Svatého Kříže
b) sv. Mikuláše
c) Nanebevzetí Panny Marie
5. Mezi významné osobnosti ve městě žijící patřili:
a) MUDr. Jan Janský
b) MUDr. Václav Jaroš
c) MUDr. Jiří Krotil.
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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
ACHEBE, Chinua: Svět se rozpadá – nigerijský román; BRAUN, Jackson Lilia: Kočka,
která zmizela ve skříni – kočičí krimi; CLARKOVÁ, Mary Higgins: Noční pláč – napínavý román; FULGHUM, Robert: Třetí přání. Splněno – závěrečný díl psychologického
románu; GARDNEROVÁ, Lisa: Dokonalý manžel – co všechno se může stát, provdáte-li se za sériového vraha; CHASE, James Hadley: Láska může být osudná – detektivka;
HONS, Zdeněk: Mimoběžky jsou ženského rodu; McKINLEY, Tamara: Poslední valčík
– román odehrávající se v Austrálii; MAYLE, Peter: Znovu Provence – humoristický román; MONYOVÁ, Simona: Střípky z ložnic; PAASILINNA, Arto: Zajícův rok – finská
literatura; PETERSOVÁ, Ellis: Jeden mrtvý navíc – historická detektivka; REINEROVÁ,
Lenka: Bez adresy – povídky české německy píšící autorky; ROBERTSOVÁ, Nora: Modrá jiřina – román pro ženy; SEGAL, Erich: Promarněná šance – psychologický román;
VÁŇOVÁ, Magda: Sestra a sestřička – román; VENTURI, Maria: Břímě vzpomínek
– román; WILSONOVÁ, Hilary: Egypťanka – život výjimečné ženy na vlády Ramesse II.
Pro studenty a náročnější čtenáře:
ARMSTRONG, John W.: Elixír života – lékařství; BREUER, William: Neuvěřitelné
příběhy II. světové války; GILBERT, Adrian G.: Mayská proroctví – odkrývání tajemství
ztracené civilizace; JENSENOVÁ, Běla Gran: Létáme spolu jen do války – kniha pojednává o velmi úzké spolupráci vojáků a dětí z naší republiky, o pomoci dětem ve světě zasaženém válkou; LORENCOVÁ, Jana: Krvavé oleje. Můj přítel vrah – reportérka ČT odhaluje
ve své knize pozadí jedné z největších polistopadových afér známé jako LTO (lehké topné
oleje); MAREK, Jaroslav: Smrtící rány aneb Atentáty v českých dějinách; MANSTEIN,
Erich von: Ztracená vítězství – paměti německého polního maršála; STŘEDOČESKÝ
KRAJ – průvodce po Středočeském kraji; WHITING, Charles: Ikeova poslední bitva
– II. světová válka
Pro děti a mládež:
BŘEZINOVÁ, Ivona: Básník v báglu; COLEMAN, Michael: Olympijská horečka – ilustrovaný průvodce olympijskými hrami; DOSKOČILOVÁ, Hana: Posledního kousne pes
– přísloví v pohádkách; DUFEK, Adolf: Říkankový kolotoč – nejznámější říkadla a básničky; ERBEN, Karel Jaromír: Tatínkovy pohádky; HOHLBEIN, Wolfgang: Zapomenutý
ostrov – dobrodružný román; ŠIKTANC, Karel: Spadl buben do kedluben; ŽÁČEK, Jiří:
Na svatýho Dyndy – pohádky a básničky.

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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