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

K fotu na titulní straně:

Černošičtí dobrovolní hasiči
převzali medaile a uznání

K oslavám sta let od založení sboru si černošičtí hasiči pozvali i své kolegy z Řevnic. Ti
si sebou přivezli stříkačku na ruční pohon,
která se stala obdivovanou atrakcí. O slavnosti, kterou černošičtí hasiči zorganizovali,
píšeme uvnitř listu. Tam se však nevešel
seznam těch příslušníků sboru, jejichž práce byla oceněna vyznamenáními, která se
v den oslav udělovala. Tak tedy připomínáme, že medaili Za věrnost (10 let) převzali
Korpáč František, Kačírek Jan, Kačírek
Tomáš, Jandura Jakub, Bedrna Vítek, Svozil
Jakub a Maisner Václav. Medaili Za věrnost (20 let) převzal Zíka Roman, medaili
Za věrnost (40 let) převzali Zíková Marie
a Hájek Vladimír, Čestným uznáním OSH
byli vyznamenáni Hájek Vladimír a Koníček Pavel st., odznak Sv. Floriána převzali
Hájek Vladimír, Zíka Miroslav st. a Topinka
Bohumír. Medaili Za zásluhy převzal Rábl
Karel st. a nakonec medaili Za mimořádné
zásluhy převzal Kačírek Oldřich.
(red)
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Volby – sliby – realita

V

posledních
dnech jsem
listovala předvolebními programy
politických stran,
které se ucházely
o důvěru našich
voličů v předcházejících komunálních volbách. Není nic snazšího a možná
i výhodnějšího než voličům před volbami
slíbit cokoli. Sama za sebe musím přiznat,
že jsem při své první kandidatuře na starostku města v roce 1998 bez dostatečných
znalostí a zkušeností slibovala i věci, které
nebyly ve finančních, ale ani legislativních
možnostech města.
Komu z nás by se nelíbila výstavba tunelu pod městem, který by vyřešil dopravní
zátěž obce projíždějícími vozidly, komu
z nás by se nelíbila výstavba plaveckého

stadionu. Jistě by bylo velmi populární
slíbit kompletní dostavbu komunikací
včetně dešťové kanalizace, avšak každý,
kdo zná finanční náročnost této investice dosahující několika set milionů korun
a současně je seznámen s výší městského
rozpočtu, ví, že i tento slib by byl slibem
nereálným. Není nic jednoduššího než
slíbit, že na vše potřebné bude možno získat finanční prostředky z fondů Evropské
unie, avšak jako členka Výboru regionální
rady Regionu soudržnosti Střední Čechy
pro čerpání těchto fondů a členka Výboru regionů Evropské unie vím, že ani
tato cesta nebude jednoduchá. Jistě je naší
povinností hledat a využívat veškerých
možností, které povedou nejenom k dobudování infrastruktury, ale i ke zlepšení
ostatních podmínek života v našem městě,
avšak neslibujme si nereálné cíle.
S přáním všeho dobrého, Helena Langšádlová

Strany se zaregistrovanými kandidátkami mají možnost prezentace

Rada města na své 98. schůzi dne 16. srpna rozhodla, že každá volební strana, která
zaregistrovala svou kandidátku pro volby

do zastupitelstva města, bude mít v říjnovém vydání Informačního listu vymezenu
jednu tiskovou stranu zdarma.

Zájemci o práci ve volební komisi, přihlaste se městskému úřadu

Volby do zastupitelstev obcí se konají
v pátek 20. října v době od 14.00 do 22.00
a v sobotu 21. října v době od 8.00 do
14.00. Nad tím, aby volby proběhly regulérně, budou bdít i okrskové volební komise.
Aby i v Černošicích proběhly volby tak, jak
mají, vyzývá městský úřad všechny zájemce, kteří by se na práci volební komise chtěli podílet, aby se do 18. září přihlásili Městskému úřadu Černošice, Riegrova 1209,
a to na telefonních číslech 251 081 530
(Markéta Kolářová) a 251 640 509 (Ing. Jana Ullrichová) nebo na e-mailových adresách marketa.kolarova@mestocernosice.cz

nebo jana.ullrichova@mestocernosice.cz.
Za výkon funkce má každý člen volební
komise nárok na odměnu, která u předsedy
komise činí 1 100 Kč a u jednotlivých členů
800 Kč. Členem volební komise se může
stát každý občan České republiky, který
v den složení slibu dosáhl věku nejméně
18 let, u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva (zbavení způsobilosti
k právním úkonům či zákonem stanovené
omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu) a který není kandidátem
pro volby do zastupitelstva obce, pro něž je
okrsková volební komise vytvořena.

3

z radnice

Černošice téměř pod drobnohledem
Nevím, zda to zavinilo tohle krásné,
horké léto, ale všichni naši návštěvníci
byli nadšeni tím, kde bydlíme. Nádherná
příroda, volnost, výhledy do kraje, řeka,
lesy, houby, dokonce i hřiby a skoro již
neznámé trávní a lesní jahody. A ten
vzduch! Vůně borovic a rozkvetlých lip,
vůně posečené trávy a k tomu jemný opar
růží. Na druhé straně pak široká nabídka

Pohled na město doslova uklidňuje
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kulturních a společenských akcí, kterou
lze snadno doplnit po čtvrthodince cestování vlakem do hlavního města. Prý
máme nádherné spojení, nemusíme stále
jezdit autem a i skleničku si tam pak můžeme tím pádem dát. No prostě, nabyla
jsem dojmu, že snad žijeme v ráji.
Při debatách s našimi návštěvníky jsme
ale přišli na to, že když k nám přijeli
v roce 1990 poprvé, byli poněkud zaraženi tím, že v Černošicích je kanalizace jen v několika
lokalitách a zbytek obce se dal
snadno nalézt potmě i poslepu
– ten hrozný odér se táhl celým
údolím. A ty problémy s vyvážením žump či malými čistírnami
odpadních vod, když nešla elektřina. To pak nešlo nic – nejen
ta skvělá domácí čistička, což se
někdy řešilo i vypouštěním odpadu do zahrady nebo do polí,
ale i lednice a sporáky. Z toho
byli tenkrát naši návštěvníci hezky zkoprnělí – prý ve 20. století.
Ještě teď se musím smát, jak se
tvářili, když jsem je seznámila
s naším spořicím režimem vodním, který vycházel z toho, že
máme sedmapadesát centimetrů
vody ve studni, přitéká pomalu
a při tom se musí prát, mýt nádobí, používat záchod a koupelnu.
A k tomu ještě varování – moc
vodu nepijte, je v ní vysoký obsah dusičnanů.
Lépe na tom však nebyl ani ten,
kdo už vodovod a kanalizaci měl,
neboť několikrát denně se vypínala voda, praskalo staré potrubí,
nebyl tlak. Až stavba vodojemu,

z radnice
čističky a přivaděče vody z Prahy tyto
problémy vyřešila.

Máme více košů na odpadky, přibývají
lavičky a hřiště, přistavuje se škola a školka,
Byly to veliké investice, a tak si pod do- po městě se díky osvětlení dá chodit i v nojmem této rozpravy říkám, jak nákladné ci, přibývají nové komunikace a chodníky,
je udržet chod takovéhoto městečka a jak opravují se komunikace staré. A v neponáročné je to i pro nás, obyvatele. Ale je to slední řadě rostou do obnovené krásy aropravdu veliký rozdíl. Kdo nezažil tu zá- chitektonické skvosty města, kterými jsou
zračnou proměnu připojení na kanalizaci, vily z třicátých let minulého století.
kdy už nebylo třeba bát se, zda přijede
Když to takhle vidím na papíru, říkám
fekální vůz včas vybrat žumpu, nebo kdo si: Ano, návštěvám se musí zdát jako
nebojoval jako o život se svéhlavým mo- zázrak to, co se u nás změnilo. Ale my,
torkem u domácí čističky a nemusel čistit kteří tu žijeme, vidíme ještě všechno to,
její lamely bez ohledu na počasí a roční co chybí. Některé ze silnic, kterých máme
dobu, ten neví, o co přišel.
neuvěřitelných šedesát kilometrů, jsou
Nebo dnes ten odvoz odpadu – domov- stále jako tankodromy, k tomu chodníky,
ního, bioodpadu i tříděného. Možná, že si sportoviště a další a další – asi bychom
někdo vzpomene na hromady odpadků potřebovali pštrosa, který snáší zlatá vejv příkopech, na ohromné černé skládky ce, a ne malinkou slepičku. Vím ale, že i ty
snad ve všech našich údolích a údolíč- další potřebné věci, které dnes ještě nekách, při řece a všude, kde to jen šlo. Na máme, budeme brát jako samozřejmost,
každoroční spousty odpadu u domů i chat a těším se na to, že to bude brzy.
jsou dnes dvakrát ročně zdarma pro stálé
Milada Mašatová
obyvatele i chataře přistavovány
velkokapacitní kontejnery. Člověk se tak může zbavit i starého
nábytku.
Jako samozřejmost dnes bereme, že nás nedusí kouř. Stojí za
to si vzpomenout na to šedivé
údolí, kde nebylo ani pořádně
vidět a síra čpěla ze všech koutů.
Na podzimní procházky člověk
moc pomýšlet nemohl, ze všech
komínů se valil dým. Plynofikace, posílení elektrického napětí,
ale i chuť a finanční možnosti
obyvatel přejít na čistší způsob
vytápění, to vyřešily. Dnes, kdy
přibyla také tepelná čerpadla
a sluneční kolektory, mají pravdu
ti, kdož říkají, že se tady dá nádherně dýchat.

Zrekonstruovaný Zemanův letohrádek, vzácná raně
secesní stavba, kterou projektoval známý pražský
architekt Osvald Polívka (dnes reprezentační dům
města a sídlo Základní umělecké školy) patří
k ozdobám města.
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Stav železniční zastávky vyžaduje i pomoc města

N

a základě množících se stížností
cestujících na stav železniční
zastávky Mokropsy vyvolala starostka
města Helena Langšádlová jednání s vedoucími pracovníky Správy dopravní
cesty Praha a s vrchním přednostou uzlové železniční stanice Praha Smíchov,
které se uskutečnilo v druhé polovině
července.
Tématem jednání byla absence bezbariérového přístupu na perón mokropeské zastávky omezující nejen invalidy, ale
také maminky s kočárky, dále chybějící
lavičky v prostoru zastávky a v neposlední řadě naprosto nevyhovující a nevětratelné sociální zařízení. Terčem kritiky se stal zvláště zápach, který z tohoto
zařízení proniká do prostoru čekárny
a obtěžuje cestující. Žádost o nápravu
vznesla starostka města i v případě po-

ničeného drátěného plotu, který v úseku
mezi oběma černošickými železničními
zastávkami odděluje drážní těleso od
ulice Dr. Janského.
Z jednání jasně vyplynulo, že město
nemůže očekávat žádné výrazné investiční počiny. Řešení problémů, na které
si cestující v Černošicích stěžují, nepatří
v současné době mezi priority vlastníků
těchto zařízení, finanční prostředky jsou
směrovány na pro dráhy důležitější akce.
Omezujícím faktorem možných investic
je i dosud nevyřešená otázka železničního koridoru a také drastická personální
omezení. Ta způsobují, že například nově vybudovaná sociální zařízení nejsou
pod dostatečným dohledem a stávají se
snadnou kořistí zlodějů a vandalů.
Nicméně obě zainteresované strany se
dohodly na svolání místního šetření, ze

Červencového jednání se zúčastnili zleva vrchní přednosta SDC Praha Ing. Zdeněk Vondrák,
přednosta Správy budov SDC Praha Slavomír Drešer, vrchní přednosta UŽST Praha-Smíchov
Josef Pazourek a starostka Černošic Helena Langšádlová
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kterého by vyplynuly, byť omezené, možnosti nápravy jednotlivých nedostatků.
Toto jednání bylo svoláno na 11. srpna
a uskutečnilo se v prostoru železniční
zastávky Černošice-Mokropsy.
Závěry místního šetření
Z jednání, kterého se zúčastnila starostka města, zástupci technických služeb a odboru dopravy na straně jedné
a zástupci Českých drah na straně druhé,
vyplynuly následující závěry:
• přímo na perónu bude umístěno pět
laviček, které dodají dráhy a napevno, aby
se zabránilo jejich zcizení, je nainstalují
pracovníci technických služeb města,
• v prostoru zastávky, především pak na
perónu, umístní dráhy odpadkové koše,
• odvětrání sociálního zařízení bude zprovozněno do 15. srpna; vymalování WC
bude provedeno včetně prostor drážní
budovy, vestibulu a přilehlého schodiště;
s ohledem na současné provádění stavebních prací (topení) byl stanoven termín
do konce září; provedou České dráhy,

• podchod v rámci možností vymalují
pracovníci technických služeb; potřebný
materiál dodají dráhy,
• zabezpečení úklidu samotného podchodu bude projednáno znovu poté, co bude
přítomen odpovědný pracovník, který se
k místnímu šetření nedostavil,
• možnost zřízení oficiálního bezbariérového přístupu (mezi kolejemi) formou
prodloužení perónu až k železničnímu
přejezdu v ulici Říční bude projednáno
s příslušnými úřady (drážní úřad, odbor
dopravy, Policie ČR) na základě požadavku města, které také předloží oprávněným projektantem vypracovanou studii;
náklady na vybudování takovéhoto bezbariérového přístupu se odhadují na dva
milióny korun,
• oplocení kolejiště v úseku mezi oběma
černošickými železničními zastávkami,
které oddělí drážní těleso od silnice
Dr. Janského, nainstalují České dráhy; pletivo dodá město.
(sj)

Od ulice Říční by mezi kolejemi mohl vést bezbariérový přístup až k mokropeské zastávce.
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Akce kontejnery podzim 2006 začíná 7. října
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny vždy od 9.00 do 14.00
(mimo tuto dobu pracovníci technických služeb odpad nepřevezmou) v těchto
ulicích a termínech:
4. listopadu – chatové osady
7. října
Vráž (Dobřichovická – u trafostanice),
Na Vírku,
Karlštejsnká (u trafostanice),
Na Drahách (u hřiště),
Černošice (Radotínská – Sadová),
V Habřinách,
Černošice (v Kosině).
V Lavičkách.
14. října
Co do kontejnerů nepatří:
Černošice (Poštovní),
- sklo, plasty, papír,
Mokropsy (u pekárny),
- železný šrot (lze odevzdat hasičům MokVráž (Husova – Majakovského),
ropsy),
Vráž (Slunečná u kontejnerů na plasty).
- lednice – nebezpečný odpad (zdarma do
21. října
technických služeb),
Mokropeská (roh na Višňovce),
- barvy, ředidla a jiné chemikálie (zdarma
Vráž (samoobsluha u trafiky),
do technických služeb).
U Mašitů,
- bioodpad (větve, tráva apod.) – sváží
Mokropsy (Šeříková).
se každé pondělí v biopytlích, které lze
28. října
zakoupit na MěÚ nebo v areálu technických služeb.
Mokropsy (Dr. Janského),
Černošice (Libušina),
Prosíme občany, aby odpad ukládali
Černošice (Karlická),
pouze do kontejnerů a neznečišťovali
okolí.
Černošice (u kostela).

Původce černé skládky zaplatí pokutu i odstranění svého díla

Město stanovilo místa, na která mají být
ukládány odpady podle druhů. Pokud někdo odloží odpad mimo tato stanoviště, porušuje tím ustanovení zákona o odpadech.
Dopouští se tím přestupku, za který může
být pokutován v rámci tohoto zákona až do

výše 20 000 Kč. Podle zákona o přestupcích
odkládání odpadů – zakládání černých
skládek může být pokutováno částkou až
50 000. Kč. Navíc je původce černé skládky
povinen na své náklady zajistit její odstranění v rámci zákonných požadavků.

Sběr nebezpečného odpadu a bioodpadu pokračuje
Jako rozšíření služeb poskytovaných
občanům města Černošice byl zahájen
provoz sběrného dvora pro sběr nebezpečného odpadu a bioodpadu. Sběrný
dvůr se nachází v areálu technických služeb, Topolská 660, vedle hasičské zbrojnice
v Mokropsech. Provoz zahájil 1. července
a pokračuje každou sobotu od 16.00 do
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19.00 po dobu tří měsíců. Nebezpečné odpady jsou od občanů Černošic přebírány
na základě prokázání se platným občanským průkazem, od chatařů pak na základě čísla chaty odsouhlasené v seznamu.
Do kontejneru na bioodpad lze odkládat
travní hmotu a větvičky.
Renáta Petelíková, odbor technických služeb

z radnice

Městský mobiliář

V rámci postupné realizace záměru
vedení města rozsáhle osadit veřejné prostory městským mobiliářem, dochází průběžně, v návaznosti na finanční možnosti,
k dalším instalacím jednotlivých prvků.
V současné době je pozornost věnována
zejména dostatečnému rozmístění třech
základních prvků městského mobiliáře.
Jedná se o dva typy odpadkových košů,
jednotný typ parkovacích zábran a o parkové lavičky, které jsou buď nakupovány
po dohodě s architektem jako specifický
prvek do určitého komplexně řešeného
prostoru, nebo jsou vyráběny městem ve
vlastní režii. Počet těchto samostatně vyrobených laviček se bude postupně zvyšovat
a budou osazovány do většiny vytipovaných nespecifických stanovišť.
V současné době byly odsouhlaseny
k výrobě tři druhy těchto našich vlastních
laviček, pro které se používá pracovní
označení Ulman 1, Ulman 2 a Ulman
Kombi. Prvním, zjednodušeným typem
jsou v současné době osazovány prostory

podél břehu řeky. Druhý, komfortnější typ
je určen na vybraná místa v prostoru města a třetí typ je určen na konkrétní místa
a je vyráběn vždy na míru (tento typ byl
použit například na Hřišti Berounka či
u městské kapličky.
Lavičku typu Ulman 2 je možné v technických službách objednat i individuálně,
a to za účelem následného věnování ve
prospěch města. Cena takto objednané
lavičky, kterou pak následně technické
služby napevno instalují na místo, které
určí dárce (a je pro tento účel vhodné), je
750 Kč včetně montáže a umístění cedulky
se jménem dárce (objednat takto lavičku
pro soukromé použití však nelze). První
dvě takto darované lavičky jsou již instalovány v ulici Zd. Lhoty, kde slouží zejména
cyklistům a inline bruslařům k odpočinku
a přípravě na další cestu. Tyto lavičky věnoval městu pan místostarosta Rádl.
Telefon, na kterém je možné se dohodnou
o nákupu a instalaci lavičky: 251 641 183
(sj)
(technické služby).

Darovaná lavička i s rádcovskou ceduličkou.
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z města a okolí

Měděné okapy jsou mezi zloději oblíbeným artiklem

První ze dvou krádeží měděných okapů
byla spáchána 28. června. Zcizení ohlásil
na služebnu městské policie sám majitel
rodinného domu v Komenského ulici,
který vzniklou škodu odhadl na tři tisíce
korun.

Zloděj vykradl dům v Mokropeské ulici
– 26. července v ranních hodinách bylo
městské policii oznámeno vykradení rodinného domu v ulici Mokropeská. Věc
byla bez dalších podrobností předána k šetření Policii ČR.

Druhá krádež měděných okapů ze střechy rodinného domu byla na služebnu
městské policie nahlášena 10. srpna a došlo
k ní v Tyršově ulici. Jelikož vzniklá škoda
podle prohlášení majitele nemovitosti přesáhla částku pět tisíc korun, šetří krádež
Policie České republiky.

Ukrajinec kradl v samoobsluze alkohol
– 29. července v odpoledních hodinách byla městské policii oznámena drobná krádež
v samoobsluze u Brymů. Občan ukrajinské
národnosti zde odcizil alkohol v hodnotě
zhruba dvě stě korun. Přestupek byl vyřešen blokovou pokutou.

V ulici K dubu hořel automobil – 24. července ve večerních hodinách ohlásili mokropeští hasiči na služebnu městské policie, že
v ulici K dubu hoří osobní automobil. Požár
vznikl v motorovém prostoru automobilu
tím, že se v něm vznítil unikající olej. Hasiči
požár zlikvidovali.
Plyn z poškozené kapličky neunikl
– 25. července v odpoledních hodinách bylo městské policii oznámeno, že neznámý
vandal zboural kapličku hlavního uzávěru
plynu v ulici Topolská. Na místo byl přivolán pohotovostní pracovník, který zjistil, že
nebezpečí úniku plynu nehrozí.

Drobné stavbičky jsou pro vandaly snadným
terčem.

Z domu zmizely dvě peněženky – 1. srpna v ranních hodinách bylo městské policii
oznámeno vloupání do rodinného domu
v ulici Vrážská. V noci, když obyvatelé domu spali, tu neznámý poberta ukradl dvě
peněženky. Věc byla předána Policii ČR.
Strážníci vyjeli zbytečně – 5. srpna bylo
městské policii oznámeno rušení nočního
klidu v ulici Fügnerova, a to v místech před
restaurací ClubKino. Po příjezdu na uvedené místo však hlídka žádného rušitele nočního klidu nezastihla.
Stavbaři museli uklízet ulice – 7. srpna
v odpoledních hodinách bylo městské policii oznámeno znečištění ulice Táborská.
Hlídka na místě zjistila, že uvedenou komunikaci znečistily nákladní automobily
vyjíždějící ze stavby v ulici Školní. Firma
vlastnící tato vozidla na upozornění strážníků nánosy bláta z komunikace odstranila.
Další stížnost na znečištění ulice, tentokrát Karlické, vozidly vyjíždějícími ze
stavby zaznamenala hlídka městské policie 10. srpna. Jak ale bylo strážníkům na
místě sděleno, stavební firma komunikaci
pravidelně po ukončení práce na staveništi
sama čistí.
Gregor Dušička, městská policie
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z radnice

Vyhlášení výběrového řízení

Podle ustanovení § 7 odstavec 3 zákona č. 312/
2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků, vyhlašuji výběrové řízení na volné pracovní
místo vedoucího úředníka – vedoucího odboru investic a správy majetku Městského úřadu Černošice.
Název územního samosprávného celku: Město
Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice
Druh práce a místo výkonu práce: Řízení odboru,
jehož náplní činnosti je:
a) Inženýrská činnost na investičních akcích
- zajišťuje vlastními silami nebo smluvně odborný dohled na provádění staveb
- odpovídá za včasné uplatnění reklamací
- kontroluje a eviduje fakturaci staveb
- kontroluje dodržování smluvní ceny a smluvních podmínek
- zajišťuje podklady a vyjádření dotčených orgánů státní správy pro stavby realizované městem
- zajišťuje kolaudaci staveb realizovaných městem a jejich uvádění do provozu, předává
finančnímu odboru podklady pro zanesení staveb ve vlastnictví města do evidence majetku
- organizuje kontrolní dny a průběh výstavby
- zajišťuje společně s projektantem případné
změny v projektové dokumentaci
- zajišťuje stavební povolení a ohlášení staveb
realizovaných odborem technických služeb
- zabezpečuje všechny kroky směřující k zadání
veřejné zakázky městem na úseku inženýrské
a investiční činnosti
- vyřizuje reklamace nedostatků staveb realizovaných městem
b) Zajišťování projektové dokumentace
- zajišťuje potřebnou projektovou dokumentaci
připravovaných staveb
- zajišťuje projektovou dokumentaci pro výběrová řízení
c) Vyřizování dotačních titulů
- zjišťuje možnost využití státních nebo jiných
finančních prostředků a zajišťuje jejich přiznání včetně zajištění veškerých písemných příloh
žádostí
d) Veřejná obchodní soutěž
- připravuje vyhlášení veřejných zakázek městem a jejich vyhodnocení
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- připravuje a shromažďuje veškeré podklady
pro veřejnou soutěž
e) Občanská výstavba v obci
- v územním a ve stavebním řízení shromažďuje
a eviduje veškeré žádosti o vyjádření města
jako účastníka řízení
- zajišťuje předložení těchto žádostí stavební
komisi a následně radě města
- na základě rozhodnutí rady vyřizuje písemně
výše uvedené žádosti a předává je příslušným
stavebním úřadům
- stejným způsobem zajišťuje vyjádření města
k dělení pozemků
f) Korespondence s občany
- vyřizuje veškerou korespondenci s občany týkající se výstavby ve městě a územně plánovací
dokumentace města, pokud se nejedná o korespondenci spojenou s výkonem přenesené
působnosti, kterou realizuje stavební úřad
- vyřizuje ve spolupráci s kanceláří starosty stížnosti, petice a náměty občanů v rozsahu své
působnosti
g) Energetika + plynofikace + telekomunikace
- vyjadřuje se k nově budovaným sítím a přípojkám elektro, plyn, telekomunikace
- účastní se kolaudace nových elektropřípojek,
kabelových tras, rozvodů plynu, telekomunikačních liniových staveb a staveb vodovodů
a kanalizací za účelem kontroly provedených
úprav povrchů komunikací a chodníků po
provedení pokládky kabelů a potrubí
- potvrzuje a eviduje připojování občanů na
vybudovaný plynovod a rozvod elektřiny
h) Správa majetku
- zpracovává, eviduje a připravuje podklady
pro majetkoprávní záležitosti města a jejich
realizaci (zveřejnění záměru prodeje, kupní
smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy,
nájemní smlouvy apod.)
- podílí se na přípravě inventarizace majetku
- sjednává pojistné smlouvy
- zabezpečuje likvidaci pojistných událostí
- vede evidenci dodavatelských a odběratelských
smluv a evidenci objednávek
- zajišťuje potřebná geodetická zaměření pro

z radnice
zápisy nemovitého majetku do katastru nemovitostí a pro převody nemovitostí
- zajišťuje návrhy na vklad a záznam do katastru
nemovitostí na listu vlastnictví města, zajišťuje
aktualizaci a kontrolu evidence nemovitostí na
listu vlastnictví města
- připravuje podklady pro poskytování záruk
města na úvěr
- zpracovává přiznání daně z převodu nemovitostí a zajišťuje jeho řádné předložení správci
daně - finančnímu úřadu
- řeší nejasnosti v majetkoprávních vztazích
města
- vede evidenci a správu bytů a nebytových prostor obhospodařovaných městem a v majetku
města, zajišťuje účelné a hospodárné využití
majetku města
- vede evidenci pozemků a ostatních nemovitostí
- přiděluje čísla popisná
- vyřizuje agendu spojenou s restitucemi
- zabezpečuje včasné a úplné podklady pro
předpisy nájemného a vyúčtování služeb s tím
spojených
- zabezpečuje pasportizaci bytového fondu
- podává orgánům města návrhy na pojmenování ulic a veřejných prostranství
Místo výkonu práce: území města Černošice
Předpoklady: fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba,
která je cizím státním občanem a má v České
republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je
způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady
pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem
Jiné požadavky územního samosprávného celku
pro vznik pracovního poměru odpovídající
povaze správní činnosti, kterou má zájemce
vykonávat:
a) vysokoškolské vzdělání získané nejlépe v některém z oborů stavebnictví,
b) řídící schopnosti (řízení 5 – 10 podřízených
zaměstnanců),
c) schopnost samostatného a operativního rozhodování,
d) schopnost komunikace s vedením města a s dodavateli,

e) znalost právních předpisů souvisejících s nabízenou prací,
f) uživatelská znalost práce na PC,
g) řidičské oprávnění skupiny B,
h) minimálně pět let praxe ve veřejné správě nebo
v oborech požadovaného vzdělání,
i) čistý trestní rejstřík,
j) negativní lustrační osvědčení,
k) nástup dle dohody.
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních
činností
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší
než tři měsíce; u cizích státních příslušníků
též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost
vydaný domovským státem; pokud takový
doklad domovský stát nevydává, doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
d) lustrační osvědčení
Platová třída odpovídající druhu práce: 11 (nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
Lhůta pro podání přihlášky: do 12 hodin dne 13.
10. 2006.
Místo a způsob podání přihlášky:
Přihláška musí být podána písemně k rukám
tajemníka Městského úřadu Černošice.
Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul zájemce
b) datum a místo narození zájemce
c) státní příslušnost zájemce
d) místo trvalého pobytu zájemce
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana
f) datum a podpis zájemce.
Přihláška se zasílá na adresu: Městský úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice.
Město Černošice si vyhrazuje právo nevybrat
žádného z přihlášených uchazečů!
Bc. František Dvořák, tajemník Městského úřadu Černošice
Tel.: 251 081 523, 221 982 465
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z radnice

Vyhlášení výběrového řízení

Podle ustanovení § 7 odstavec 3 zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících územních samosprávných celků,
vyhlašuji výběrové řízení na volné pracovní místo
vedoucího úředníka – vedoucího odboru sociálních
věcí a zdravotnictví Městského úřadu Černošice.
Název územního samosprávného celku: Město
Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice.
Druh a místo výkonu práce: Řízení odboru zabezpečujícího komplexní výkon agend obecního úřadu,
pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce
s rozšířenou působností dle těchto právních předpisů:
379/2005 Sb., zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem
a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů,
Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení,
Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení,
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině,
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu,
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících
zákonů,
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně
některých dalších zákonů,
Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů,
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona (zákon o azylu),
Mezinárodní smlouva č. 104/1991 Sb., Úmluva o právech dítěte,
Mezinárodní smlouva č. 34/1998 Sb., Úmluva o občanských aspektech mezinárodních únosů dětí,
Zákon č. 111/2006 Sb., o hmotné nouzi (nabývá účinnosti 1. 1. 2007),
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (nabývá
účinnosti 1. 1. 2007).
Předpoklady: Fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím
státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku
18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná,
ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro
výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.
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Jiné požadavky územního samosprávného celku
pro vznik pracovního poměru odpovídající povaze
správní činnosti, kterou má zájemce vykonávat:
a) vysokoškolské vzdělání dosažené v některém
z těchto studijních programů: sociální politika
a sociální práce; právní specializace – obor místní
správa nebo veřejná správa nebo sociálně právní
činnost; právo a právní věda; specializace ve
zdravotnictví; specializace v pedagogice; hospodářská politika a správa – obor veřejná správa nebo
sociální management,
b) schopnost vést kolektiv 25–30 podřízených, samostatnost,
c) znalost právních předpisů souvisejících s nabízenou
prací,
d) uživatelská znalost práce na PC a řidičské oprávnění skupiny B,
e) minimálně tři roky praxe ve veřejné správě,
f) čistý trestní rejstřík a negativní lustrační osvědčení.
Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:
a) životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává,
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání, lustrační osvědčení.
Platová třída odpovídající druhu práce: 11
Lhůta pro podání přihlášky: Do 15 hodin dne
19. 10. 2006.
Místo a způsob podání přihlášky: Musí být podána
písemně k rukám tajemníka MěÚ Černošice a musí obsahovat tyto náležitosti: Jméno, příjmení a titul; datum
a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu
(u cizího státního občana); datum a podpis zájemce.
Přihláška se zasílá na adresu: Městský úřad Černošice, pracoviště Praha, Podskalská 19, 128 25 Praha 2.
Město Černošice si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů!

Bc. František Dvořák,
tajemník Městského úřadu Černošice
Tel.: 251 081 523, 221 982 465

z města a okolí

Tak tráví prázdniny černošičtí skauti

I skauti mají prázdniny. Ale místo toho,
aby se „váleli“ doma, tráví je aktivním
způsobem. Letos opět, již posedmé, vyrazili na čtrnáctidenní pobyt v přírodě
ke Kočovskému mlýnu poblíž Kladrub
u Stříbra. Tým vedoucích ze skautského
střediska Černošice pro kluky a holky už
dlouho dopředu připravil táborovou hru
a zajistil hladký táborový provoz. Letošní
léto bylo velice parné, celý tábor svítilo
slunce a dodávalo pozitivní energii dětem
i dospělým.
Táborová hra byla připravena tak, aby
podporovala týmovou práci jednotlivých
skupinek dětí. Mezi úseky této hry
byl vkládán individuální družinový program s vedoucími. Děti se
tentokrát přenesly do úžasného
a dobrodružného světa Hobitů,
Trpaslíků, Skřetů a Elfů. Hra byla
inspirována románem Hobit od
J. R. R. Tolkiena. Proto měly děti
šanci vyzkoušet si, jaké je plánovat cestu za pokladem a jak se
poklad dobývá. Hra děti vtáhla do
tajemného děje, do nekonečných
Temných Hvozdů a do bitev s Elfy
a Skřety, které byly doprovázeny
efekty, dodávajícími hrám nádech
opravdového. Samozřejmě nakonec dobro zvítězilo a trpaslíci-děti
získali poklad od skoleného draka
Šmaka.
V průběhu táborové hry si děti
osvojily mnoho užitečných dovedností. Chlapci měli možnost
vyzkoušet si stavbu katapultů, se
kterými pak zinscenovali bitvu
mikrotenovými sáčky naplněnými
vodou, stavěli dřevěné stavby jen
za pomoci provazů, vytvořili lesní

posilovnu, která pak sloužila ke zlepšování
kondice, vyráběli luky a šípy a trénovali
přesnost. Děvčata zkoušela drhat, zkrášlovala přírodní pláž, pracovala s barvami
a dřevem, stavěla bivaky v lese a vyráběla
keramické maličkosti. K nevšední hře patřila i projížďka po řece na polystyrenových
lyžích.
A co samozřejmě k táboru neodmyslitelně patřilo? Ranní buzení trumpetou,
rozcvičky, skautský nástup, koupání v řece
a spousta zábavných her. Tak tráví prázdniny skauti!
M. Dufková

S pohádkovými bytostmi si skauti dobře rozuměli.
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z města a okolí

Dveře školy budou pro rodiče po celý rok otevřené
Je tady nový školní rok a je již zvykem, že vás v této době seznamujeme s tím, co
škola pro tento rok chystá, co nového připravila pro své žáky a jejich rodiče.
Ve vyučovacím procesu dochází na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky k navýšení počtu výukových hodin. S platností od 1.
září 2006 se zvyšuje celkový týdenní počet
vyučovacích hodin v 1. až 5. ročníku o tři
vyučovací hodiny. Navýšené tři vyučovací
hodiny se zařazují jako povinná výuka
prvního cizího jazyka. Výuka angličtiny začne tedy již ve třetí třídě, a to v rozsahu tří
hodin. Zároveň se zvyšuje celkový týdenní
počet vyučovacích hodin angličtiny i ve třídě čtvrté, páté, šesté a sedmé, a to ze tří hodin týdně na hodiny čtyři. Od těchto úprav
si škola slibuje kvalitnější výuku a zároveň
ověření toho, co nás čeká v dalším školním
roce. Jde o zavedení školního vzdělávacího
plánu, tedy výukového programu, který si
vytváří škola sama.
Komunitní škola
I v letošním školním roce bude škola
pokračovat v projektu Komunitní škola.
Chystá celou řadu aktivit, které budou dětem nabídnuty – kroužky, sportovní akce,
prevenční programy, výlety apod. Chystáme
opět akce Ať ruce tleskají a Dny otevřených
dveří.
Kapacita družiny se zvýšila
V personální situaci ve škole nedošlo
k podstatným změnám. Odešli někteří
učitelé a vychovatelé, ale škola je dokázala
nahradit jinými kvalifikovanými učiteli.
Doufáme, že naše volba v této oblasti bude
šťastná. Škola také reagovala na tlak rodičovské veřejnosti a zvýšila počet míst ve
školní družině. V současné době je kapacita
školní družiny 142 žáků, tedy o 42 více než
v minulém školním roce.
Žáků přibylo
Do prvních tříd nastupuje přes devadesát
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dětí. Je třeba na tomto místě uvést, že celkový počet žáků opět stoupá, letos jich bude
v naší škole studovat více než 640 (v loňské
roce to bylo přes 620 žáků). Škola však má
dostatečné prostorové kapacity. Všichni se
těšíme, že nově postavená budova poskytne
důstojné prostředí a potřebný klid pro žáky prvních tříd a pro práci školní družiny.
Budova je velmi pěkná, moderní a hlavně
funkční. Vybavení budovy novým školním
nábytkem je samozřejmostí.
Výuka angličtiny
V loňském školním roce proběhla experimentální výuka angličtiny v první a druhé
třídě. Máme zato, že konverzace v angličtině
již od první třídy je potřebná a dobrá věc,
celý projekt je ovšem finančně náročný. Je to
výuka navíc a peníze ze státního rozpočtu
na ni nedostaneme. Díky pochopení města
jsme však loňský rok finančně zvládli. Město
školu skutečně podporuje, má zájem na její
práci, chce, aby škola byla kvalitní a dobrá.
Pro letošní školní rok jsme chystali nový projekt. Chceme konverzaci s rodilými
mluvčími zavést ve všech prvních třídách
a pokračovat i v těch, které prošly experimentem loni. Obrátili jsme se proto na
rodičovskou veřejnost s žádostí o sponzorský dar a většina rodičů byla ochotna tento
projekt finančně podpořit. Ale co s žáky,
kde se tak nestalo? Po důkladném zvážení
a díky podpoře města vám mohu oznámit,
že anglická konverzace v letošním školním
roce proběhne ve všech prvních třídách
v rozsahu dvou hodin týdně, a to bez nároku na finanční příspěvek od rodičů. Původně jsme plánovali pět hodin, ale bude-li mít
někdo z rodičů zájem, škola je připravena
společně se školkou Kryštof jejich zájem
uspokojit v rámci výše uvedeného projek-
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tu Komunitní škola. Jinými slovy: škola
poskytne prostory a vhodný čas pro tuto
výuku, například zajistí, aby výuka probíhala ihned – v návaznosti na ukončenou
dopolední výuku, tedy třeba pátou hodinu.
Rodiče o tom budou samozřejmě informováni a počítáme, že po adaptaci dětí ve škole
se angličtina rozběhne v plné míře. Zároveň
vás chci ubezpečit, že výuka angličtiny začne probíhat od školního roku 2007-8 už
v první třídě jako povinný předmět.
Péče o integrované žáky
V letošním školním roce chceme zkvalitnit práci na úseku péče o žáky integrované.
Škola bude i nadále zaměstnávat dva speciální pedagogy, bude ještě více spolupracovat se školským poradenským zařízením,
a půjde-li všechno tak jako dosud, mohla
by si škola někdy od května otevřít vlastní
poradenské centrum, které by bylo servisem pro žáky i jejich rodiče.
Rychlejší informovanost

Termíny třídních schůzek
(konají se vždy od 17.00 do 19.00)

Budova v Komenského

15. 11. 2006

23. 11. 2006

28. 3. 2007

29. 3. 2007

30. 5. 2007

31. 5. 2007

Samozřejmě vás budeme průběžně informovat o prospěchu vašich dětí v žákovských
knížkách tak, abyste před třídními schůzkami zvážili, zda vaše přítomnost na konzultacích je nezbytná. Myslím, že loňský model
se osvědčil. Chci vás ubezpečit, že kromě
třídních schůzek a případných mailů lze
využít k informovanosti nejen telefon, ale
i osobní návštěvu ve škole, a to kdykoliv po
předchozí telefonické domluvě. Dveře školy
jsou otevřeny stále. Jsme vám vděčni za vaše
konstruktivní připomínky, ale i za oprávněnou kritiku. Ředitel školy i jeho zástupci
jsou vám k dispozici celou pracovní dobu.
Jak je vidět, novinek pro letošní školní rok
je víc než dost. Chci vás ubezpečit, že škola má
zájem na tom, aby naši žáci i rodiče byli s prací
školy spokojeni. Věřím, že plodnou spoluprácí
dosáhneme vzájemné spokojenosti.
V závěru tohoto stručného seznámení
ještě uvádím přehled nejdůležitějších školních termínů:
Školní prázdniny

Chceme také zlepšit komunikaci s rodiči. Víme, že průběh třídních schůzek není
ideální. Dlouhé fronty před učebnami
chceme nahradit funkční a rychlou informovaností, a to v elektronické podobě.
V současné době na tom intenzivně pracujeme, třídní učitelé se seznamují s příslušným softwarem. Každý třídní učitel
má k dispozici notebook a od nového
kalendářního ro26. a 27. 10. 2006
ku chceme tento
23. 12. 2006 až 2. 1. 2007
systém
spustit.

2. 2. 2007
Učitel vás bude
mailem informo26. 2. až 4. 3. 2007
vat o případných
5. a 6. 4. 2007
problémech, seznámí vás s průběžnou klasifikací apod.
Snad se nám to podaří. Materiálně jsme
vybaveni dostatečně, teď jen uvést systém
do praxe. Třídní schůzky však budou
i nadále.

Budova Mokropsy

dvoudenní podzimní prázdniny
čtyřdenní vánoční prázdniny
jednodenní pololetní prázdniny
pětidenní jarní prázdniny
dvoudenní velikonoční prázdniny
Lyžařský kurz

Lyžařský výcvikový kurz pro žáky sedmých tříd se bude konat 10. až 17. února
2007 a 10. až 17. března 2007.
PhDr. Zdeněk Moucha, ředitel školy
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Černošičtí hasiči oslavili sto let od založení sboru
Sbor dobrovolných hasičů Černošice slavil významnou událost – sto let od svého
založení. K oslavě, která se konala 26. srpna
na upraveném prostranství před hasičskou
zbrojnicí, si pozval okolní sbory a profesionální hasiče z Řevnic a z Prahy, kteří si
přivezli nejmodernější hasičskou techniku.
Právě technika a ukázky dovednosti členů
jednotlivých sborů byly hlavním magnetem,
který přilákal desítky diváků. Akce se konala
pod záštitou starostky města Heleny Langšádlové, která oslavencům poděkovala nejen
za to, že chrání obyvatele města a přispívají
ke společenskému životu, ale i za to, že svoji
práci dělají dobrovolně.
Ohlédnutí do historie
Sbor dobrovolných hasičů Horní Černošice byl založen v roce 1906. Zařazen byl do
hasičské župy Kazínské. Sbor se podařilo vybavit základními prostředky pro hašení pořízenými z veřejných sbírek občanů Horních
Černošic. V roce 1934 mu byla přidělena
motorová stříkačka a k její přepravě a k požáru byl zakoupen ještě autobus Praga, používaný rovněž k samaritánským účelům.
Hasičská zbrojnice byla umístěna v přízemí dnešní pošty. Po roce 1948 se přestěhovala do objektu v Radotínské ulici, kde stojí
dodnes. V roce 1950, jelikož sbor byl počet-

ně slabý, jmenoval Místní národní výbor
12 nových mladých členů, kteří se museli
účastnit cvičení a prací ve sboru. Bylo založeno i ženské družstvo.
V polovině října roku 1950 byly dobrovolné sbory Horní Černošice a Dolní Mokropsy sloučeny v novou Místní hasičskou
jednotu. Starostou byl zvolen Karel Holub,
velitelem Karel Bárta. Na valné hromadě
o dva roky později bylo oznámeno, že sloučení se neosvědčilo a sbory byly opět rozděleny. Černošice v té době měly 37 mužů
a 12 dorostenců.
Jelikož nároky na práci hasičů neustále
stoupaly, bylo sboru přiděleno vozidlo Praga
RN, které zvýšilo pohotovost při zdolávání
požárů. Dnes má sbor vozidlo Avia 30 a cisternu CAS.
Jelikož hasičská zbrojnice postupem času
už úkolům kladeným na požární ochranu
nevyhovovala, byla v roce 1973 zahájena její
přístavba. Za finanční podpory obce a brigádní činnosti členů byla zdárně provedena.
V současné době se SDH Černošice zaměřuje na výcvik zásahové jednotky, práci s mládeží a kulturní a společenskou činnost.
Věřím, že i nadále bude náš sbor platnou
složkou zajišťující bezpečnost občanů našeOldřich Kačírek, starosta sboru
ho města.

Stříkačka z roku 1934 sloužila desítky let.
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Součástí oslav bylo i udělení medailí za
obětavou práci ve sboru. Předávali je zleva
starosta SDH Černošice Olda Kačírek,
velitel sboru Roman Topinka, starostka
města Helena Langšádlová a starosta OSH
Praha západ Zdeněk Mlejnský. Seznam
vyznamenaných je na straně 2.
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Černošická Mariánská pouť ve fotografiích
Každý, kdo zavítal o třetím srpnovém víkendu na náměstíčko před kostelem Nanebevzetí Panny Marie, určitě nelitoval. Konala se
tu totiž tradiční Mariánská pouť se vším, co
k takovéto lidové slavnosti patří. Divadelní
scénky se střídaly s tanečními vystoupeními,
ukázkami historického šermu a hudebními
produkcemi, z nichž si každý mohl vybrat
„tu svou“. Nechybělo ani vystoupení orientální tanečnice a mistra světa v ovládání
biče. To vše doplňovaly tradiční pouťové
atrakce a stánky s nejrůznějšími lákadly.
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Všem účinkujícím, kteří se zasloužili
o to, že jsme se všichni dobře bavili, a zejména těm, kteří vystoupili bez nároku na
honorář, děkujeme. Zvláštní poděkování
pak patří firmě Šiba za zapůjčení pódia
a paní Mileně Křížové za unikátní výstavu
Berounka na historických pohlednicích.
Zájem o tuto výstavu byl tak velký, že
jsme se rozhodli přiblížit ji čtenářům na
stránkách některého z příštích vydání Informačního listu.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

z města a okolí

23

z města a okolí

První výstava pejsků se vydařila, těšme se na tu příští
Sen černošických kynologů se stal skutečností. Počátkem srpna se v hale zimního
stadiónu uskutečnil 1. ročník Krajské výstavů psů nazvaný O pohár českého krasu.
Výstavu uspořádal Klub Kampa Praha ve spolupráci s městem Černošice.
lová (na snímku v rozhovoru s vítězem).
Dnem „D“ se stala středa 5. červenDruhý skončil Knírač malý černý a třetí
ce. První vystavovatelé se dostavili už
Peruánský naháč.
o sedmé hodině ranní a poté, co prošli
veterinární prohlídkou, obdrželi katalog Foto 2 – nejkrásnější štěně Poháru Českého
krasu – Sharpei,
vystavovaných psů a plemen a pro své psí
kamarády dárečky od sponzorů – granul- Foto 3 – nejkrásnější dorost Poháru Českého
krasu – Kolie dlouhosrstá,
ky od fy Tenesco a fy Acana (ta věnovala
i ceny do závěrečných soutěží). Pak násle- Foto 4 – nejkrásnější mládí – Shitzu (pohár
dovala pečlivá příprava pejsků v kruzích.
věnovala a předala paní Mašatová),
Mezitím probíhala, při výborné snídani Foto 5 – Nejkrásnější jedinec skupiny VI
– Dalmatin hnědě tečkovaný
v restauraci Na stadiónu, porada rozhodčích. Po poradě se odebrali do kruhu ve Foto 6 – Maltézáčků bývá na výstavách poskrovnu, do Černošice však přijeli v silné
výstavní hale, aby posoudili pejsky, kteří
sestavě.
se přijeli předvést v plné své kráse. Práce
rozhodčích je nelehká, ale zajímavá. Moc
Foto 7 – nejkrásnější senior – Maltézský
psík Arleta malá z Mijamy.
se mi líbilo, jak posuzovala paní rozhodčí
Marušková, v jejímž kruhu jsem chvíli zaCo na závěr?
skakovala. Když nějaký pejsek nebyl ve stoChtěla bych poděkovat všem, kteří mi
procentní výstavní kondici, paní rozhodčí
umožnili, aby se můj sen o založení tradice
poradila, povzbudila a byla ke všem velice
černošických psích výstav stal skutečností.
příjemná.
Poděkování patří paní starostce Heleně
Návštěvníci, kteří do haly zimního Langšádlové, panu Jaroslavu Markovi,
stadiónu zavítali, měli možnost prohléd- který mě zasvětil do světa kynologie,
nout si různá plemena a dozvědět se více sponzorům (Tenesco a Acana), panu Mašao těch, která je zajímala. Podrobný výklad tovi, který věnoval překrásné dárečky pro
snad ke každému vystavovanému pejskovi plemena Shitzu a Maltézský psík a ceny
podal v kruhu číslo 3 rozhodčí pan Karel do dětských soutěží a rovněž věnoval pro
Hořák. Pro mne nejzajímavější však byl každého pejska malou pozornost. Dík patří
kruh u Maltézských psíků a Shitzu. Bylo se i firmě Cadbury, která věnovala sladké odopravdu na co dívat.
měny do dětských soutěží.
Prestižní ceny
Co bude dál?
Po dobrém obědě se sešli vystavovatelé,
rozhodčí a návštěvníci v závěrečném kruhu, kde začala přehlídka těch pejsků, kteří
uspěli dopoledne. A tady jsou výsledky:
Foto 1 – vítězem poháru Českého krasu se
stal Bichon Frise, jehož majitelce předala
pohár starostka města Helena Langšád-
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Už nyní bych vás chtěla pozvat na II. ročník černošické výstavy, která se bude konat
za rok ve stejný den. Zároveň upozorňuji,
že zakládáme nový kynologický klub
v Černošicích, ve kterém vás ráda uvítám.
Za Klub Kampa Praha Alena Holubová,
tel.: 606 930 860, alaho@centrum.cz.

z města a okolí
2

1

3

5

4

6

7

25

z města a okolí

Slavnostní průvod v Krakově
vedli černošičtí šermíři
Za přítomnosti velvyslance České republiky Bedřicha
Kopeckého a dalších významných osobností proběhl
v Krakově v sobotu 28. června Český den v Polsku, který
se konal v rámci tradičních krakovských trhů. V rámci
prezentace Středočeského kraje zde s velkým úspěchem
vystoupily i dva černošické soubory – skupina historického šermu Alotrium a dámská šermířská skupina Reginleif.
Václav Hájek z Alotria si v Krakově zapózoval před vozem
městské stráže.
Text a foto Ondřej Svoboda

Na jubilejním 25. táboře zavzpomínaly děti na slavného letce
ní. O téměř osm desítek kluků a děvčat se
v prostorách sokolovny
a kulturního domu
dobře starala třináctka
zkušených vedoucích.
Dobré bylo i stravování
na Slánce. Na rekordní
teploty jsme se vybavili
přenosným bazénem,
využili jsme však i koupaliště v Popovicích.
Během tábora jsme
uspořádali dvě soutěže
Táboráky byly mezi dětmi velice oblíbené.
modelářů, na nichž si
Už pětadvacátý letní tábor uspořá- s chutí zalétaly i děti, které si modelařidalo o prázdninách sdružení S dět- nu dosud nevyzkoušely. Jednou z nich
mi a pro děti spolu s Model klubem byla soutěž halových modelů v hale
Černošice. Tentokrát byl ve znamení zimního stadionu, které se účastnili
vzpomínky na slavného aviatika a také i reprezentanti. Vedle modelářského
obyvatele našeho města Zdenko Lhotu, kroužku jsme tradičně pořádali i kroujehož životní osudy popíšeme v příštím žek anglické konverzace, pro zájemce
čísle v rubrice Významné osobnosti pak jízdy na koních na Zmrzlíku. A jaČernošic.
ký byl náš tábor? Zeptejte se dětí!
Lumír Apeltauer
Letošní tábor byl co do účasti rekord-
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Je 16. červenec 2006. Při
nedělní mši svaté zní poslední „Bohu díky“ a náš pan farář Zdeněk Skalický (je u nás
od loňského srpna) nasedá
na nové kolo se závodním
číslem 40 a projíždí špalírem věřících do sakristie.
Tato událost je vyvrcholením
oslav jeho 40-tých narozenin. Hlavní část se odehrála
na faře v Radotíně, kde sídlí.
Tady se slavila při této příležitosti i další výročí našeho
společenství.

Od oltáře na kole

V báječném odpoledni plném příjemné pohody, dobrého jídla a pití zazpívala Schola Černošice
(Gregoriánský chorál) a zahrála Zuzka

Procházková na varhany
(ZUŠ Radotín). V podvečer
se pak představil se svým téměř hodinovým písničkovým
recitálem pater Zdeněk. Hrál
a zpíval své vlastní písničky
s výbornými texty a muzikou.
Recitoval rozvernou poezii
a bavil diváky od mikrofonu.
Bylo vidět, že je ostříleným
folkařem a nějakou tu hodinu
na podiu a před publikem již
prožil.

Přejme mu hodně zdraví,
sil a Božího požehnání do
další pastorační práce, ve které si doposavad získal srdce
všech, zejména pak mladé generace.
Pavel Kopačka

Věrná garda černošického Sokola při řazení sletového průvodu Prahou v neděli 2. července
letošního roku. O čtyři dny později se ženy z naší jednoty představily v hlavním sletovém
programu na stadiónu Evžena Rošického na Strahově.
Text a foto Martina Řehořová
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Cílem hokejového áčka je play off – novinka letošní soutěže

Bezmála dvě stovky černošických hokejistů, od těch nejmenších z přípravek až po borce z áčka, vstupují do nové sezóny po kvalitní suché letní přípravě, kterou zakončilo letní soustředění. Přípravky ladily formu na ledě ve Strakonicích, žáci v Příbrami a junioři
na zimním stadiónu v Soběslavi. A jakých cílů chtějí jednotlivá mužstva dosáhnout?
A tým – v loňské sezóně přestoupilo
áčko z pražského přeboru do přeboru Středočeského kraje. A změna to byla významná. Po letech obhajob prvních či druhých
míst se museli černošičtí plejeři spokojit
s devátým místem z dvanácti účastníků.
Týmy Mělníka, Příbrami, Benešova, Rakovníka a další byly nad jejich síly. Nicméně
loňská sezóna je pryč a hokejisty čekají
zápasy v sezóně nadcházející. A s nimi
i cíl, kterého by chtěli dosáhnout – postup
do play off, což je novinka letošní soutěže.
Snaha hráčů postoupit do závěrečných bojů by měla zatraktivnit zápasy a přilákat do
ochozů zimního stadiónu více diváků. Měli
by tomu napomoci i tři talentovaní junioři,
kteří první mužstvo posílí.

Junioři – tým juniorů je na tom fyzicky lépe než před rokem. Měl by proto
naplnit očekávání trenérů a v krajském
přeboru bojovat o místa v horní polovině
tabulky.

B tým – od hráčů béčka se očekává, že
znovu vybojují vítězství v okresním přeboru Prahy západ, které jim v uplynulé sezóně
„vyfoukl“ tým Solopisk.

Na prosinec chystá klub oslavy sedmdesáti let svého trvání. A čím při tom své
fanoušky překvapí? To sdělí v některém
z příštích čísel Informačního listu.

Žáci – mladší i starší žáci budou bojovat v krajském přeboru ve společném
týmu s hráči Hořovic. Domácí zápasy
se budou hrát výhradně na černošickém
stadiónu.
Přípravky – na zhruba třicítku hráčů-žáků 4. a 5. tříd čekají v krajském přeboru
silné týmy Kladna či Příbrami.
Minihokej – v přeboru Středočeského
kraje budou žáci 2. a 3. tříd hrát své zápasy
opět turnajových způsobem.
Oddíl oslaví sedmdesátiny

Nábor probíhá neustále
Hokejový oddíl bude v průběhu celé sezóny přijímat do
svých řad mladé chlapce a dívky ve věku 6 až 11 let, a to vždy
v pondělí od 15.30.
Bruslení pro veřejnost

Tréninkové prvky jsou rozmanité.
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Ledová plocha bude pro veřejnost připravena počátkem října.
Opět se bude bruslit ve středu,
v soboru a v neděli od 13.30
do 15.30. Ve čtvrtek od 9.30 do
11.00 si budou moci přijít zabruslit rodiče s dětmi.
(sj)
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Fotbalisté SK Černošice excelovali na memoriálu Václava Lajna

Jubilejní 25. ročník Memoriálu Václava Lajna, který se na hřišti SK Kazín
uskutečnil 5. srpna, opět vyhráli borci SK
Černošice. Své soupeře doslova rozstříleli.
Všenorský SK dostal čtyři, SK Kazín šest
a TJ Kyje, hrající nejvyšší soutěž ze všech
zúčastněných, dokonce jedenáct gólů. Černošičtí tak obhájili loňské prvenství bez
ztráty bodu a s impozantním skóre 21:4.
Tvrdá letní příprava, kterou černošičtí
zahájili již 10. července, se vyplatila nejen
v zápasech Memoriálu Václava Lajna, ale
i v zahajovacích soutěžních zápasech fotbalové sezóny 2006–7. K prvnímu z nich
si 19. srpna zajeli do Holubic. V bouřlivém prostředí vybojovali vítězství v poměru 2:1, když vítěznou branku vstřelili
v 91. minutě.

V druhé kole přivítali na svém hřišti
„za vodou“ soupeře z Jinočan. Po neustálé
převaze nadělili jinočanským čtyři branky,
aniž by jedinou dostali. Povedenému utkání tleskalo okolo osmdesáti diváků, což
představuje velice slušnou návštěvu. (sj)

Kapitán vítězného týmu Pavel Jahelka přebírá
pohár od ředitele turnaje Vladimíra Vosky

Vítěz Memoriálu Václava Lajna – SK Černošice.
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Pojďte s námi cvičit do černošického Sokola!
Tělocvičná jednota Sokol Černošice zahajuje pravidelné cvičení v pondělí 11. září.

Rozvrh cvičebních hodin
Rodiče a děti

pondělí

16.30 – 17.30

úterý

9.30 – 10.30

Předškoláci a 1. třída

středa

Žáci

úterý

18.30 – 19.30

Žákyně

středa

17.30 – 19

Ženy

16 – 17.30

pondělí

19 – 20

čtvrtek

19 – 20.30

Ženy seniorky

pondělí

9 – 10

Muži

čtvrtek

20.30 – 22

Gymnastika

úterý

15 – 18.30

pátek

15 – 18

Košíková

pondělí

17.30 – 19

čtvrtek

15.30 – 17

Streetball

středa

19 – 21

Stolní tenis

úterý

19.30 – 21.30

pátek

18 – 21

čtvrtek

17 – 18.30

Atletika

10.30 – 11.30

20 – 21.30

V letošním roce nově otvíráme atletiku pro žactvo a kondiční posilování pro muže.
Obě tato cvičení začnou o týden později, tedy 20. a 21. 9. 2006.
Přihlášky nových zájemců po domluvě s cvičitelem na první hodině. Všechny srdečně
zveme.
Za TJ Sokol Černošice Hana Fořtová

Dobřichovický oddíl košíkové
hledá mladé hráče a hráčky
Oddíl košíkové TJ Sokol Dobřichovice pořádá ve spolupráci
se základními školami a basketbalovými oddíly celého Poberouní nábor dětí ročníků 1995 – 98 do jednotlivých přípravek
v místě bydliště. Nábor proběhne 11. září letošního roku
v době od 16.00 do 18.00 v hale BIOS v Sokole Dobřichovice.
Informace lze získat na tel.: 736 673 909 nebo www.basket.dobrichovice.cz.
Za oddíl košíkové Hana Geisslerová
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informace

z radnice

95. schůze Rady města
ze dne 7. června 2006
•

rada města souhlasí s dostavbou obchodního objektu č. p. 1054 v Karlštejnské ulici; rada
města požaduje, aby i nadále zůstal zachován
přístup k bankomatu 24 hod. denně
• rada města souhlasí s rozšířením kabelové
sítě NN pro pozemek parc. č. 1486 v Mánesově ulici za předpokladu, že vedení kabelu bude
provedeno protlakem, startovací jámy budou
založeny mimo vozovku a nebude narušen
asfaltový povrch
• rada města bere na vědomí, že dle sdělení
firmy IBS-Rokal, s. r. o., byl regulační plán pro
Centrum Vráž zadán a po zpracování bude
poskytnut k projednávání
• rada města souhlasí s podpisem dodatku č. 3
ke smlouvě o dílo na akci Dostavba kanalizační a vodovodní sítě v Černošicích (navýšení činí 1 200 000 Kč, z čehož 660 000 Kč bude státní
dotace a 540 000 Kč vlastní prostředky města)
• rada města souhlasí s podpisem mandátní
smlouvy na provádění stavebního dozoru
investora na akci Rekonstrukce komunikací
(Školní, Karlická, Lada) za celkovou částku
110 670 Kč vč. DPH
• rada města souhlasí s tím, aby firma STRABAG, a. s., vybudovala povrch ulice Chodské
na základě předložené nabídky (na základě
předchozí dohody předložila fy nabídku na
310 000 Kč vč. DPH; předchozí nabídka byla
447 000 Kč vč. DPH)
• rada města souhlasí s vypsáním výběrového
řízení na rekonstrukci komunikace Riegrova
po 1. 7. 2006 podle nového zákona o veřejných
zakázkách; zadání financování akce – s odloženou platbou (splátkový kalendář 3 roky)
• rada města nesouhlasí s umístěním telekomunikačních rozvaděčů Telecomu na pozemku
města – ulice Větrná a Mokropeská, a domnívá
se, že rozvaděče pro jednotlivé RD by měly být
umístěny na pozemkcích vlastníků RD
• rada města souhlasí s navrženou překládkou

stávajícího vedení NN v rámci rekonstrukce
křižovatky na Vráži (Vrážská – Mokropeská
– Husova – Dobřichovická) a s podpisem
smlouvy o smlouvě budoucí
• rada města souhlasí s podpisem smlouvy se
společností CityPlan na přepracování projektové dokumentace na akci Centrum Karlštejnská v celkové výši 70 091 Kč vč. DPH
• rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy o 1 rok na byt v domě č. p. 286
v ulici V Mýtě
• rada města ukládá OISM jednat s uchazečem, který předložil nejvyšší nabídku na
koupi bytu č. 3 v domě č. p. 1061 (Riegrova
ulice), a poté předložit zastupitelstvu města ke
schválení
• rada města souhlasí s podpisem dodatku ke
smlouvě s firmou Azaro: úprava a zatravnění
plochy hřiště – Radotínská (navýšení ceny
kvůli zvětšení plochy určené k osetí travou,
změna termínu)
• rada města ve věci Výstavba chodníku – ul.
Školní bere na vědomí, že byla oslovena fy
Strabag podle § 6 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách; Státní fond dopravní infrastruktury poskytne městu dotaci na výstavbu
tohoto chodníku
• rada města ve věci Prodej pozemku parc. č.
1131/26 v k. ú. Černošice trvá na ceně k odprodeji 1 500 Kč/m² a souhlasí s možností
jednat s žadateli o splátkovém kalendáři;
v případě nesouhlasu žadatelů s navrženou
cenou přistoupí město k oplocení pozemku
• rada města souhlasí s oddělením pozemku parc. č. 1733/22 o výměře 195 m² v k. ú.
Černošice z pozemku parc. č. 1733/4 o výměře 1337 m² v k. ú. Černošice ve vlastnictví
společnosti IBS-Rokal, s. r. o. (pozemek parc.
č. 1733/22 bude následně darován vlastníku
sousedního pozemku parc. č. 1733/5, kterým
je Sokol Vráž)
• rada města navrhuje jednat s firmou IBS-Rokal, s. r. o., o odprodeji pozemku parc.
č. 1733/6 v k. ú. Černošice za cenu 60 000 Kč
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z radnice
• rada města konstatuje, že město nevylučuje • rada
možnost rozšíření stávající provozovny České
pošty – nutno předložit studii
Finanční odbor

•

rada města souhlasí s převodem 100 000 Kč
z rezervního fondu ZUŠ k posílení investičního fondu na následné zakoupení klavíru dle
návrhu FO a v souladu se zákonem
Odbor stavební úřad

•

rada města projednala návrh zadávací dokumentace studie „Údolní niva Berounky – jih“
a schvaluje tuto zadávací studii v rozsahu
problematiky, která se přímo nebo nepřímo
dotýká zájmů města Černošice
Technické služby

•

rada města souhlasí se zakoupením pískoviště na dětské hřiště v Domažlické ul. za předpokladu, že se sdružení Spolu zaváže dlouhodobě
zajišťovat provoz pískoviště v souladu s hygienickými normami
• rada města souhlasí se zakoupením sekacího zařízení – předsunutý rotační horizontální mulčovač na tříbodový závěs traktoru
model FB 600 SA; odsouhlasená cena činní
468 646 Kč včetně DPH
Městská policie

•

rada města souhlasí s podpisem dohody
o plánované pomoci na vyžádání mezi ČR
– Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje a Městem Černošice – Městskou
policií Černošice
• rada města ukládá MP provádět pravidelnou
kontrolu prostoru železniční zastávky Černošice – Mokropsy
Odbor kultury

• rada města bere na vědomí, že do mokropeské kapličky byl namontován pracovníky TS
profesionální lištový výstavní systému Nielsen;
lišty jsou namontovány po celém obvodu kapličky; cena včetně příslušenství činila 7 830 Kč
• rada města souhlasí se zakoupením tří
reflektorů pro potřebu OK a pro osvětlení
výstavní síně v mokropeské kapličce
38

města souhlasí s nákupem 2 prodejních stánků pro akce typu Masopust, Máje,
Pouť,Vánoční trhy a další
Z komise kultury

•

I. rada města souhlasí s nákupem 6 výstavních panelů pro potřeby odboru kultury;
II. rada ukládá OISM podat informaci o vlastnických vztazích – pozemky mezi ČOV a betonárkou
Různé

•

rada města nesouhlasí s umístěním dopravní značky „Úsek častých nehod“ v zatáčce
ulice Radotínská; nedomnívá se, že by toto
opatření bylo účinné
• rada města souhlasí se zavedením systému
řízení jakosti podle norem ISO 9001:2000

96. schůze Rady města
ze dne 21. června 2006
•

rada města požaduje k projednání souhlasu
s vybudováním technické infrastruktury v ulici Fialkové předložit studii záměru využití pozemku parc. č. 5129/35
• rada města souhlasí s výměnou vodovodního řadu v úseku 90 m v ulici Školní, který je
v havarijním stavu
• rada města souhlasí s přijetím cenové nabídky fy Eltodo na vybudování veřejného
osvětlení v lokalitě Lada a s realizací díla
• I. rada města předběžně souhlasí se stavbou
bytového domu na poz. 1682/67 a 1682/125
na křižovatce ul. Slunečná a Dobřichovická;
investor věnuje městu pozemek autobusové
zastávky; II. rada požaduje, aby studie byla
doplněna o ozelenění stavby směrem na komunikaci
• rada města souhlasí s udělením výjimky ze
stavební uzávěry (Nařízení Rady města Černošice č. 1/2006) pro stavbu rodinného domu
na pozemku parc. č. 1584/5 v k. ú Černošice
u ul. Dobřichovická s ohledem na to, že souhlas se stavbou RD byl udělen ještě před nabytím účinnosti nařízení rady města č. 1/2006

•

rada města souhlasí se spolufinancováním
stavby vodovodu a kanalizace v ulici Moravské ve výši 2/3 nákladů podle předložené
upravené cenové nabídky fy Kříž za podmínky, že stavba bude následně předána městu;
náklady města: 116. 473 Kč
• rada města ukládá OISM vypsat zakázku
malého rozsahu (do 6 mil. Kč) „Rekonstrukce
komunikace Riegrova včetně opravy mostku“
– vyzvat k podání nabídky firmy Strabag, a. s.,
Hochtief, a. s.
Finanční odbor

•

rada města bere na vědomí využití výtěžku
z provozování VHP za rok 2005 (výtěžek ve
výši 99 623 Kč byl použit na akci přistavení velkoobjemových kontejnerů pro občany
Černošic)
• rada města schvaluje soubor rozpočtových
opatření č. 2/2006
Odbor stavební úřad

•

rada města vydává na základě § 11 odst. 1
a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
předpisů, a § 33 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
nařízení města Černošice č. 2/2006 o stavební
uzávěře
• rada města ukládá SÚ připravit stavební
uzávěru na pozemky určené dle ÚP jako
všeobecně obytné, které dosud nejsou zastavěny
Odbor dopravy

•

I. rada města s ohledem na skutečnost, že
na celém území města Černošice je povolena maximální rychlost 40 km/h, nesouhlasí
s umístěním retardéru v ulici Říční a pověřuje městskou policii provádět v místě zejména o víkendech v podvečerních hodinách
namátkové kontroly dodržování dopravních
předpisů; II. rada ukládá TS umístit dopravní
značení – označení ul. Říční jako vedlejší a ul.
Topolské jako hlavní (umístění dopravního
značení konzultovat s MP)

z radnice
Z komise dopravní a bezpečnostní
I. Úkoly z rady
1. Projednání projektu cyklostezky Praha – Beroun
Komise projednala návrh projektu cyklostezky
a doporučuje jej k realizaci; konstatuje, že navržené převedení trasy z úseku ulice Zd. Lhoty
do ulic Topolské a Jasmínové je z bezpečnostního hlediska nejvhodnějším řešením; komise
doporučuje zachování trasy osadou Na Vírku
a jednání s vlastníky pozemků o kompromisu;
naopak nedoporučuje možnost svedení cyklostezky na levý břeh Berounky osadou Údolí
staré řeky – Lavičky, údajně navrhovanou obcí
Dobřichovice
• I. rada města souhlasí s řešením cyklostezky
dle návrhu Ing. arch. Brotánkové a s realizací
projektu
II. Podněty občanů
1. Žádost o řešení křižovatky Opolská – Říční
Žadatel žádá o umístění zpomalovacího prahu na ulici Říční k omezení rychlosti vozidel
přijíždějících do Topolské. Komise umístění
retardéru nedoporučuje – doporučovány jsou
pouze v exponovaných místech (škola, školka
apod.); stejně tak nedoporučuje rozlišení křižovatky dopravními značkami, protože ostatní
křižovatky s Topolskou jsou nerozlišené
• II. rada města ukládá městské policii vytipovat komunikace vhodné k umístění dopravních značek – Přednost v jízdě
2. Žádost o omezení rychlosti v Tyršově ulici na
20 km/h
Žadatelka upozorňuje na rychlost projíždějících vozidel, která způsobují nadměrnou prašnost v ulici, často jde i o nákladní vozidla ze
stavby bytových domů (Slunný vrch); komise
nedoporučuje umístění dopravní značky omezující rychlost, prašnost je problémem všech
ulic s nezpevněným povrchem
• III. rada pověřuje stavební úřad po konzultaci s městskou policií projednat s firmou
provádějící stavby Slunný vrch, aby vozidla
neprojížděla ul. Tyršovou, nýbrž využívala
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z radnice
pouze Myslbekovu nebo ulice se zpevněným
povrchem (Havlíčkovu); současně ukládá MP
provádět nadále občasné kontroly dodržování
rychlosti i mimo hlavní komunikace
3. Žádost o instalaci svodidel na úseku Vrážské
ulice
V daném místě je mezi komunikací a sousedními pozemky prudký sráz a komunikace
je ohraničena pouze vyvrácenými patníky;
vzhledem k řadě dopravních nehod a hrozícímu nebezpečí zejména v zimním období
komise doporučuje umístit svodidlo v úseku
Vrážské v délce cca 70 m
• IV. rada pověřuje odbor dopravy požádat
správce komunikace o instalaci svodidla v nebezpečném úseku ul. Vrážské nad křižovatkou
s ul. Střední
III. Vlastní iniciativa komise
1. Umístění zrcadla v zatáčce Radotínské ul.
Komise doporučuje umístit zrcadlo do vhodného místa zatáčky Radotínské (ve směru
od Prahy před závorami), které by zajistilo
řidičům přijíždějícím od Prahy přehled o situaci za zatáčkou. Vzhledem k tomu, že při
stažených závorách auta často stojí až v bezprostřední blízkosti zatáčky a ČD neumožnily
instalaci zařízení upozorňujícího na stažené
závory, je zrcadlo nejvhodnějším řešením.
• V. rada pověřuje odbor dopravy a TS projednáním a realizací umístění zrcadla v zatáčce ul. Radotínská
3. Parkování autobusů v Karlštejnské ul.
Na autobusových zastávkách v Karlštejnské
často autobusy stojí v obou směrech, takže je
obtížné projet – pro některá nákladní vozidla
je místo neprůjezdné; komise proto doporučuje
přemístit zastávku linky 415 ve směru na Vráž
na opačnou stranu ulice tak, aby oba autobusy
stály za sebou před řeznictvím a na druhé straně zůstal volný prostor pro průjezd vozidel
• VII. rada konstatuje, že firma Cityplan zpracovává projekt, který bude řešit mimo jiné
i parkování autobusů v ul. Karlštejnská – k realizaci dojde v rámci celkové rekonstrukce
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4. Kamery k monitorování pohybu vozidel
Vzhledem k množícím se případům trestné
činnosti, při kterých bylo použito nákladní
vozidlo (např. krádež části rampy ze skateparku), doporučuje komise znovu zvážit možnost
instalace 3 kamer zaměřených na monitorování výjezdů z města
• VIII. rada pověřuje městskou policii připravit projekt jednoduchého kamerového systému k monitorování vjezdů a výjezdů vozidel
z města
Městská policie

•

rada města bere na vědomí informaci o prováděné hlídkové činnosti městskou policí
Technické služby

•

rada ukládá TS ve spolupráci s Aquaconsultem zajistit následující postup při posouzení využití starých vrtů Černošice (odebrat
vzorky vody – krátkodobé čerpání; v případě
vyhovujících rozborů provést měření vydatnosti; odborně nechat výsledky posoudit od
hydrogeologa; další postup dle výsledků předcházejících bodů)
• rada města ukládá TS projednat s firmou
Eltodo realizaci osvětlení přechodu typu Zebra na komunikaci Vrážská pod křižovatkou
Vrážská – Riegrova
Odbor kultury

•

rada města souhlasí s prezentací města v nové publikaci Podnikatelé Středočeského kraje
za cenu 1 700 Kč + DPH za grafické zpracování
• rada města souhlasí s inzerátem 1/8 stránky
za 4 920 Kč v publikaci Cestujeme po Čechách
Středočeský kraj
• rada města souhlasí s bezplatnou prezentací
města na serveru www.nejlepe.cz, který zaměstnává zdravotně postižené lidi
• rada města nesouhlasí s prezentací města
Černošice v listech hl. m. Prahy
• rada města souhlasí s pronájmem nebytových prostor po bývalé provozovně Dipra – tří
místností a skladu – od 1. 7. 2006 za 20 000 Kč

z radnice
ročně na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou skupinám historického šermu
Alotrium a Reginleif
• I. rada města souhlasí s pronájmem jedné
místnosti od 1. 7. 2006 za 5 000 Kč ročně na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
skupině historického šermu Nevers; II. rada
ukládá OK a TS posoudit možnost umístit
materiál pro pořádání Mokropeského masopustu v prostorách TS
• rada města bere na vědomí, že město obdrželo vratku od Svazku obcí Dolní Berounka
223 539 Kč z vložených 280 000 Kč určených
pro nákup počítačové techniky, nábytku
a zkvalitnění městské sítě v rámci projektu
K2-Komunikace Karlštejnska; v rámci Svazku
obcí Dolní Berounka město dosáhne na dotace, které by samo nezískalo
Různé

•

rada města ukládá starostce města informovat Občanské sdružení Petrklíč o možnosti
využití objektu bývalé Geoindustrie (Lada)
pro účely mateřské školy
• rada ve věci Žádost o spolupráci při přípravě a realizaci projektu Koncepce udržitelného
rozvoje souhlasí, že město Černošice bude
partnerem uvedeného projektu za předpokladu, že nebude nikterak zatěžováno (finančně,
nároky na práci úředníků...)
• rada města rozhodla, že do doby, než uživatelé navrhnou osobu správce, bude vybavení
hřiště Husova (sloupky, klíče…) k dispozici
na služebně městské policie (vypůjčovatel má
povinnost dovést strážníka k převzetí zapůjčené výstroje hřiště); vypůjčovatel je povinen
respektovat a přizpůsobit se všem ostatním
pracovním úkolům MP
• rada města ukládá TS provést opravu vylepených kontaktních telefonních čísel (dle
domluvy s p. Prskavcem)

97. schůze Rady města
ze dne 12. července 2006
•

rada města nesouhlasí se změnou využití

území lesních pozemků 1110 a 4108/10 na
pozemky zahrady – změně využití by musela
předcházet změna územního plánu
• rada města souhlasí se studií na výstavbu
rodinných domů o třech bytových jednotkách
na pozemcích parc. č. 1691/13 a 1683 u ulice
Ostružinová podle předložené studie; podmínkou je dodržení regulativů ÚP na šířku
komunikace 9 m (šíře jízdních pruhů 5,5 m,
provedení živice) a vybudování sítí (kromě
plynu)
• rada města souhlasí s úpravou a posílením
stávajícího vedení NN do chatové osady Lavičky podle předložené situace
• rada města souhlasí se změnou účelu užívání stavby v ulici Ke Hřišti z prodejny Hobby
Centra na provozovnu pneuservisu
• I. rada města souhlasí se záměrem vybudovat dětské minihřiště na pozemku před městskou knihovnou v Riegrově ulici podle předloženého návrhu; II. rada ukládá TS předložit
odhad nákladů
• rada města nesouhlasí s udělením výjimky
ze stavební uzávěry na povrch komunikace
Kazínská za účelem vybudování kanalizační
přípojky k domu č. p. 67
• rada města nesouhlasí s udělením výjimky
ze stavební uzávěry – povrch komunikace
Alešova
• rada města souhlasí s přijetím nabídky firmy S.V.A., s. r. o., na přestavbu hospodářského
pavilonu MŠ Karlická – variantní řešení =
plynové kotle české výroby (nabídky S.V.A.,
s. r. o. – 5 417 995 Kč vč. DPH, v případě variantní řešení u plynových kotlů – instalování
kotlů české výroby – viz nabídka 5 230 682 Kč
vč. DPH); předpokladem dodržení plánovaného termínu 15. 9. 2006 je započetí stavebních
prací 17. 7. 2006
• rada města souhlasí s tím, že část kanalizačního výkopu v ulici Na Poustkách bude volně
bez hutnění zasypána vytěženou zeminou
a pracovníci odboru technických služeb jej
budou postupně dosypávat
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z radnice
• rada města ve věci Žádost o přidělení obec-

ního bytu s politováním konstatuje, že v bytovém domě V Mýtě není v současné době
uvolněn žádný byt (smlouvy na pronájem
bytů v tomto domě jsou uzavírány pouze na
dobu určitou – 1 rok kvůli dlouhodobému
záměru města na odprodej tohoto bytového
domu; město může žadatelce v současné době
nabídnout pouze jeden byt v DPS
• rada města souhlasí s přijetím daru – elektrické sekačky na trávu pro dům č. p. 259
v Karlštejnské ulici (dar věnuje pan místostarosta)
• rada města souhlasí s návrhem ředitele ZŠ
PhDr. Z. Mouchy, CSc. a přijímá pro vybavení nové budovy školy nabídku firmy SOVA,
s. r. o.; (smlouvu uzavře ředitel ZŠ jako statutární zástupce)
Finanční odbor

•

rada města souhlasí s výší odpisů ZŠ, jejímž
zřizovatelem je město Černošice, pro rok 2006
dle návrhu (480 113 Kč)
• I. rada města bere na vědomí informace
o počtu dětí s trvalým bydlištěm v Černošicích
u organizací, jež obdržely finanční prostředky
z grantového programu města určeného pro
práci s mládeží; II. rada ukládá FO upozornit
zástupce organizací, že nebyl splněn termín
dodání požadovaných seznamů dětí s trvalým
bydlištěm v Černošcích, a nebudou-li uvedené
seznamy dodány, bude k tomuto přihlédnuto
při dalším přidělování grantových prostředků;
III. rada ukládá KS prověřit doručené seznamy
dětí v evidenci obyvatel a následně projednat
ve školské komisi
Odbor dopravy

•

rada města souhlasí s umístěním vodorovného dopravního značení V12c – Zákaz
zastavení – před rodinným domem č. p. 260
ul. Karlštejnská v min. délce 5 m
Odbor životního prostředí

•

rada města pověřuje odbor životního prostředí zahájením řízení – úklid pozemků bývalého zahradnictví v Černošicích
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Technické služby

•

I. rada města ve věci Oprava komunikace
Zd. Lhoty, Riegrova, Mládežnická, první třetina Husova, chodník na ulici Vrážská bere
na vědomí, že celkové náklady na tyto opravy
činí 700 000 Kč včetně DPH; oprava Mokropeské (1. část) bude stát 450 tis. Kč, oprava
Husovy (1. část) bude stát 480 tis. Kč; II. rada
ukládá TS objednat uvedené opravy komunikace Husova a Mokropeská (horní část = po
křižovatku s ul. Školní)
• rada města bere na vědomí, že dochází k častému problému s pozdním vývozem odpadů,
způsobeným poruchami svozové techniky
Rumpold–P, a že svoz odpadů z ulice Školní,
kde probíhá rekonstrukce vozovky, je obtížný.
Firma byla požádána o stanovení místa, odkud
by byl odpad občanům z této uzavřené ulice
odvážen; ta se dosud nevyjádřila; rada ukládá
starostce města zaslat dopis jednateli společnosti Rumpold–P
Odbor kultury

•

rada města souhlasí, aby společnost Milenium group spravovala městskou pláž pro letní
sezónu 2006 (společnost provozuje na pláži
stánek a zakoupila na své náklady ochranné
sítě a síť na plážový volejbal; dále se zavázala,
že na své náklady bude zajišťovat běžný úklid,
dozor a odvoz odpadů z pláže mimo košů
patřících městu; v nočních hodinách je pláž
hlídána bezpečnostní agenturou
• I. rada města souhlasí s poskytnutím prostor
(sklad materiálu) v bývalé provozovně družstva Dipra zdarma pro potřeby sdružení kolem Mokropeského masopustu; II. rada souhlasí s vyčleněním jedné místnosti v bývalé
provozovně družstva Dipra, která by sloužila
pro možné setkávání místních spolků
Různé

•

rada města ve věci Bezpečnost na ul. Radotínská – instalace svodidel – ukládá odboru
dopravy projednat s majiteli přilehlé nemovitosti možnost prodloužení svodidla (vjezd do
garáže)

•

rada města ve věci Vyhlášení II. kola grantového řízení v oblasti zdravotnictví na rok 2006
ukládá odboru soc. věcí podat žádost o grant
na projekt pro seniory – např. trénink paměti
v DPS
• I. rada města souhlasí s přijetím nabídky společnosti Livetrade, s. r. o. – internetové aukce,
na zkušební dobu šesti měsíců; II. rada ukládá
odboru kancelář starosty dojednat smlouvu
a zajistit aplikaci internetových aukcí.

Usnesení z 25. zasedání
zastupitelstva z 11. 7. 2006
•

zastupitelstvo schvaluje soubor předložených rozpočtových opatření č. 3/2006
• zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru pro
město Černošice – pozemku č. parc. 6169/3
o výměře 152 m² v k. ú. Černošice a podpisem
darovací smlouvy
• zastupitelstvo souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy na prodej pozemku č. parc. 2995/42
o výměře 192 m² v k. ú. Černošice ve vlastnictví města za cenu 500 Kč/m²
• zastupitelstvo souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy na prodej pozemků č. parc. 1673/18
o výměře 27 m², č. parc. 1673/19 o výměře
10 m², č. parc. 1673/20 o výměře 25 m² v k. ú.
Černošice (část PK 717/2) ve vlastnictví města
za cenu 2 000 Kč/m²
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností ČEZ Distribuce
a.s., budoucí oprávněný z věcného břemene,
a městem, budoucí povinný z věcného břemene, na posílení vedení kNN na pozemcích
č. parc. PK 716/1, PK 419/4 a PK 428/5 v k. ú.
Černošice za jednorázovou úplatu 8 970 Kč
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o zřízení věcného břemene vedení splaškové
kanalizace na pozemku č. parc. PK 191/3 v k.
ú. Černošice ve vlastnictví Středočeského
kraje (budoucí povinný). Věcné břemeno ve
prospěch budoucího oprávněného města se
zřizuje za jednorázovou úplatu 750 Kč

•

z radnice

zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene vedení veřejného vodovodu na pozemku
č. parc. 4326/1 v k. ú. Černošice v soukromém
vlastnictví
• zastupitelstvo souhlasí s přijetím daru pro
město Černošice – pozemku č. parc. 4893/6
o výměře 268 m² v k. ú. Černošice a podpisem
darovací smlouvy
• zastupitelstvo bere na vědomí sdělení právničky města, ve kterém navrhuje způsob řešení
narovnání vlastnických vztahů k pozemkům
v k. ú. Černošice uznaným jako oprávněný
restituční nárok (Rozhodnutí Ministerstva
zemědělství ČR č. j. PÚ-R-566/92/XII-21/06/
BED)
• zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem pozemků č. parc. KN 4716/1, PK 530/6
a 194/1 od Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových
• zastupitelstvo schvaluje realizaci záměru města prodat do osobního vlastnictví
bytovou jednotku č. 3 v domě č. p. 1061
v Riegrově ulici v Černošicích vybranému
zájemci v případě, že současná nájemnice
bytu neuplatní v zákonné lhůtě své předkupní právo
• zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy na darování spoluvlastnického
podílu na pozemku parc. č. 2917/62 a podílů
na vybudovaných stavbách vodovodu a splaškové kanalizace na tomto pozemku městu
• zastupitelstvo souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí darovací na stavbu části
kanalizačního řadu v ulici Voskovcova
• zastupitelstvo souhlasí se zapojením města do projektu KampaK 2006 a s převodem
291 000 Kč na nositele projektu: Svazek obcí
Region Dolní Berounka
• zastupitelstvo v souladu s ustanovením § 67
a § 68 odst. 1) zákona 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) stanovuje pro nadcházející
volební období 2006 – 2010 počet členů zastupitelstva města na 21.
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Minulá tajenka: Rodinný dům stavitele Františka Hodka
Mezi architektonicky kvalitními černošickými
stavbami má své přední místo dům čp. 44 v Radotínské ulici architekta a stavitele Františka Hodka.
Na základě vlastního projektu z roku 1906 stavba probíhala od listopadu 1906 do května 1907.
Hodek (1870–1952) studoval
pozemní stavitelství na české
technice v Praze. Stavitelem se
stal dekretem místodržitelství
a magistrátu v roce 1896. Patřil
k členům pražského obecního
zastupitelství na Vyšehradě
a v roce 1912 byl jmenován dopisujícím členem centrální komise pro zachování uměleckých
a historických památek. Navrhoval a stavěl zejména
v Praze v neorenesančním a historizujícím eklektickém stylu se secesními prvky, v duchu geometrické
secese i novoklasicismu. Spolupracoval se známým architektem Aloisem Dlabačem a architektem
slavných pražských kubistických domů v Neklanově
ulici a na Vyšehradském (dnes Rašínově) nábřeží
Josefem Chocholem. Podílel se na regotizaci kapitulního chrámu sv. Petra a Pavla na Vyšehradě.
Hodkova černošická vila s architektonicky roz-

vrženou zahradou zůstala dochována v původní
podobě včetně působivého dřevěného plotu na vysoké kamenné podezdívce s nástavcem u vstupní
branky. Patrový dům s nastavěnou polygonální věžičkou v nároží má zkosené vstupní průčelí o jedné
ose s vysokým arkýřem završeným balkónem. Pohledová
průčelí vynikají především
barevnou nástěnnou malbou
se secesními motivy stylizovaných květin, srdcí a ptáků.
Nad půlkruhově zakončeným
oknem věžové nástavby je malovaný letopočet 1907. Hlavní
fasádu zdobí vedle nástěnné
malby i rustika v nároží a v přízemí kolem okna
završeného půlkruhovým obloukem. Působivé je
i zdobné kované zábradlí schodiště vedoucí k hlavním vstupním dveřím, arkýře a balkónu. Vedle exteriéru zůstal částečně dochován i interiér s trámovým záklopovým stropem v přízemí a původními
okny i dveřmi s kováním.. Na zahradě dodnes stojí
původní budova prádelny s barevným malovaným
šablonovým dekorem omítané fasády.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Značka franc. hořčice; býv. něm. platidlo – B. V dáli; mýtina – C. Zhruba;
druhá část tajenky – D. Vražda; tuky; lůno – E. Předložka; lužickosrbské město; název sykavky – F. Sýrárna; zkrátit si jízdu – G. Dokonce ne; avšak – H. Buddhistický směr; hrdina.
– I. Angl. předložka; chem. zn. osmia – J. Číslovka; rival – K. Předložka; básn. končina
– L. Štola; možná; čes. malíř z Hrusic – M. Okouzlení; sázkařova otázka; víno – N. Býv.
polit. strana; zeměpisná předpona; středoamerický stát – O. Čtvrtá část tajenky; nálevna.
– P. Podle; špaň. zloděj; a sice – R. Hláška při mariáši; dobře (z latiny); táta; maď. spojka
– S. Jméno Superstar Langerové; druh výšivky.
SVISLE: 1. Praotec; mast; slov. nacionalisté; chlapecké jméno – 2. Svalovina; citoslovce obdivu; jihoevropan; kozlík lékařský – 3. Domácky Olga; první část tajenky; klekání; chem. zn.
berylia – 4. Angl. číst; spojka; Shakespearův Maur; pohyb vzduchem – 5. Stará polní míra;
odléván; český skladatel – 6. Snaha pomoci; angl. zápor; jinde – 7. Opilec; přestože; pružina – 8. Konec šachové partie; pramáti; opak láce – 9. Domácky Alexander; lat. předložka;
panství; spojka – 10. Strž; třetí část tajenky; nářeč. souhlas; chem. zn. mědi – 11. Kovaní;
čuník; názor; neprofesionál – 12. Japonský nár. park; sibiřský kozoroh; býv. SPZ Kutné
Hory; lyž. středisko ve Švýcarsku.
NÁPOVĚDA: M. omam – P. ladron – R. és – 4. read – 12. Akan; Arosa.
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z města a okolí

Významné osobnosti Černošic: Členové černošické bandy

Když se člověku dostane do ruky obyčejná stará pohlednice, často ani netuší, co vše mu může povědět. Jsou to příběhy poučné i úsměvné. I mně se dostala do ruky taková „upovídaná“
pohlednice, a to z roku 1902. Jsou na ní podpisy členů „černošické bandy,“ jak si sami říkali,
a je adresována jednomu z nich do Lázní Bělohrad.
Na pohlednici jsou například podpisy letech provdala za otcova společníka Nového
stavitele Bečky a jeho syna Františka, kterým a společně vychovali další dvě dcery. Všichni
patřila pražská usedlost Kotlářka (v Košířích, zůstali dodnes v úzkém kontaktu s rodinou
na kopci proti motolským nemocnicím) Bečkových.
a k ní náležející cihelna. Kromě syna FrantišFirma Schleffer – Nový postavila v Černoka měl stavitel Bečka ještě tři dcery, kterým šicích několik vil: v ulici Střední, Na Marsu,
v Černošicích postavil tři vily. Dvě stojí za Na horce a hrádek s cimbuřím a věžičkou
hotelem Kazín v dnešní ulici Dr. Janského. v ulici Vrážská. V ulici Střední postavil
První č. p. 397 patřila Hedě a jejímu manže- i vlastní vilu s velkou zahradou a tenisové
lovi Dr. Janskému, druhá č. p. 398 manželům kurty, kde se scházela společnost, jak bylo
Braunovým, a ve třetí, která stojí na rohu zvykem na začátku 20. století.
ulic Riegrova a Vrážská, žila třetí dcera, proDalší zajímavostí na pohlednici je podpis
vdaná Schmidtová.
Dr. Janského, který v té době pracoval na
Syn František se oženil s dcerou dalšího svém světovém objevu čtyř krevních skupin
stavitele Schlaffera, který měl ateliér v Pra- a vůbec se nezříkal účasti na různých „kluze na Karlově náměstí č. 555. Měli spolu kovinách“.
jedinou dceru. František brzy zemřel na
A co autoři dalších podpisů? Snad se čazánět slepého střeva, který byl v té době bez sem i o nich dozvíme něco zajímavého.
Milena Křížová
antibiotik těžko léčitelný. Vdova se po deseti
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informace

Kurzy pořádané v Městském kulturním středisku Černošice,
Mokropeská 1208 na Vráži. Zde probíhají i všechny zápisy
• Aerobik – úterky a čtvrtky od 20.00. Lektorka Daniela Krobová, tel.: 605 953 378.
• Kurz fotografie pod vedením profesionálů Petra Kubína a Jáchyma Klimenta.
Zápis a informační hodina – pátek 15. září od 18.30. Tel. 602 669 864.
• Modeláři letečtí od 5. třídy a plastikové modelářství od 4. třídy. Lektor Lumír Apeltauer,
tel.: 605 545 615. Zápis a informační hodina – 13. září od 16.00.
• Kurzy angličtiny pro začátečníky i pokročilé. Lektorka Hana Jelínková, tel. 777 861 985.
Začínáme v úterý 12. září (začátečníci) od 19.00 a ve středu 13. září v 18.30.
• Kurz francouzštiny pro začátečníky. Zápis a informační hodina – čtvrtek 14. září od
19.00. Bližší informace podá Marie Vaculíková, tel.: 776 708 059, sygin@centrum.cz.
• Zápisy do kurzů klavíru, flétny a zpěvu lektorky Martiny Höslové-Hanslové se konají
v pondělí 11. září od 18.00. Tel.: 607 616 358.
• Kurz klavíru lektora Pavla Hokra – zájemci se mohou přihlásit na tel.: 608 745 297 nebo
na pavelhokr@centrum.cz.
• Němčina pro začátečníky a mírně pokročilé. Zápis a informační hodina – 11. září
v 17.00. Lektorka Alena Poulová, tel.: 721 479 148.
• Orientální a výrazový tanec. Zápis a informační hodina – 18. září od 18.00. Lektorka
– tanečnice Čita, tel.: 723 773 300.
• Ruština pro děti i dospělé, začátečníky i pokročilé lektorky Maji Frantové. Přihlásit se
můžete v kancelaři MěKS a na tel.: 251 641 116 nebo 602 200 817.
• Výtvarné kurzy pro děti i dospělé lektorky Kristíny Beránkové. Zápis a informační
hodina – úterý 12. září od 16.00. Tel.: 777 298 380 nebo kristyna_b@centrum.cz,
www.kberankova.wz.cz.
• Přípravka Divadelního studia (dramaťák). Informace podá lektorka Iveta Dušková,
tel.: 777 947 548.
• Zdravotní tělovýchova pro ženy lektorky Růženy Dobřické.
První lekce – pondělí 18. září v 19.00, dále každé pondělí a středa od 19.00.
Odbor kultury vede jednání o možnosti organizování dalších kurzů. Sledujte prosím
vývěsky MěKS a internet na http://www.mestocernosice.cz. Jinak jsem vám k dispozici na
tel.: 251 641 116 nebo 602 200 817.
S přáním úspěšného vkročení do nového školního roku Pavel Blaženín.

TJ Kazín přijme do svých řad mladé fotbalisty
Pro nadcházející sezónu 2006–7 pořádá fotbalový oddíl TJ Kazín nábor žáků ročníků 1992 až 1995. Zájemci se mohou přihlásit na každém pravidelném tréninku, a to
u vedoucího mužstva pana Kačírka. Tréninky se konají vždy v úterý a v pátek od 17.00
(red)
do 18.30.
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Město zve zástupce spolků a organizací k oslavě Dne české státnosti
Město Černošice zve zástupce všech místních spolků, církví a organizací na přátelské
neformální svatováclavské setkání, které se uskuteční u příležitosti státního svátku Dne
české státnosti 28. září od 17 hodin v černošickém ClubKinu. Program a občerstvení pro
pozvané, tedy pro ty, kteří se po celý rok starají, aby se lidé v našem městě bavili i vzdělávali a jejichž práce si představitelé města velice váží, je zajištěno. Nezapomeňte a přijďte
(pb)
28. září v 17 hodin do ClubKina.

Volby do Školské rady ZŠ Černošice proběhnou 3. října 2006
Školská rada, kterou zřizuje město Černošice jako zřizovatel základní školy, je orgán
školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům
školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Rada je devítičlenná a bude navazovat na činnost Rady školy, která zanikla poté, co nabyl účinnosti nový školský
zákon. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Volby do Školské rady se uskuteční
3. října 2006. Rodiče nezletilých žáků mohou podávat své návrhy na zástupce rodičovské
veřejnosti nejpozději do 14-ti dnů před termínem voleb, a to poštou nebo osobně na adresu Mgr. O. Bočková, ZŠ Černošice, Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Každý návrh musí
být opatřen podpisem navrhovatele a datem.
(red)

Akademie pro personální řízení vyškolí stovky podnikatelů
Hospodářská komora uspěla v rámci programu JPD3 pro cíl regionu NUTS 2 hl. m. Prahy
s projektem Podnikatelská akademie pro personální řízení. Projekt potrvá dva roky a zaměří se na rozvoj systému uznávaného a uplatnitelného vzdělávání v oblasti personálního
řízení. Samotné vzdělávání zaměstnavatelů bude probíhat v průběhu roku 2007, vyškoleno
má být 650 posluchačů. „Oblast personalistiky je v malých a středních podnicích často
vykonávána lidmi bez formálního personálního vzdělání, vykonávají ji většinou přímo
majitelé a zaměstnavatelé,“ říká manažerka projektu Pavla Brtníková. Správný výběr zaměstnanců a personální politika firmy při tom podle ní hrají významnou roli v posilování
konkurenceschopnosti firmy a jejím dalším rozvoji. Projekt se proto zaměřuje na sektor
malých a středních firem. Druhou cílovou skupinou jsou profesní asociace a komory, prostřednictvím nichž bude projekt dále distribuovat informace správného řízení firem mezi
další skupiny podnikatelů.
Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Oblastní kancelář Praha-západ, Pražská 24, 252 10
Mníšek pod Brdy, tel.: 318 590 711, e-mail: ohk@hkpz.cz, rmpraha-zapad@inmp.cz.

Výpis z listu vlastnictví z katastru nemovitostí vytiskne a ověří MěÚ
Od 1. července letošního roku je možné nechat si na Městském úřadu Černošice, Riegrova 1209, vytisknout a ověřit výpis z listu vlastnictví z katastru nemovitostí. Jiné sestavy
nebo výstupy, například informace o parcele, katastrální mapy apod. je však nadále nutno
nechat si vyhotovit na katastrálním úřadu v Praze Kobylisích. Na městském úřadu zpracovává výpisy z listu vlastnictví v úředních dnech (pondělí, středa) paní Jindra Urbanová
(tel.: 251 081 525) nebo v zastoupení Ing. Magdalena Káďová a slečna Kateřina Mazánková.
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Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
k veřejné zakázce – Rekonstrukce komunikace Slunečná
Pan Mgr. Tomáš Jandura a pan Ing. Alexandr Manda dopisem ze dne 9. 5. 2006 podali
podnět Úřadu pro hospodářskou soutěž (ÚOHS), aby přezkoumal zákonnost úkonů
města Černošice jako zadavatele ve veřejné zakázce na „Rekonstrukci komunikace
Slunečná“.
Po prošetření podnětu ÚOHS posoudil postup města Černošice jako správný a potvrdil, že neshledal důvody pro zahájení správního řízení z vlastního podnětu. Uvedl,
že rekonstrukce komunikace Slunečná byla realizována na základě zadání veřejné
zakázky podle § 27 odst. 3 písm. d) zákona 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, tedy jednacím řízením bez uveřejnění. Město Černošice vyzvalo 8 zájemců k podání
nabídky a pro přidělení zakázky postupovalo podle § 65 odst. 3 cit. zákona a tedy
použilo ust. odst. 1 a 2 cit. zákona. Dopis ÚOHS s tímto sdělením je ze dne 20. 6. 2006,
podepsaný Mgr. J. Koblihovou, náměstkyní předsedy ÚOHS, pověřenou řízením sekce
JUDr. Marie Petrová, právník města
veřejných zakázek.

Adopce na dálku – sponzorování školní docházky
Připadá nám samozřejmostí, že v září začíná škola a všechny děti musí usednout do
lavic, třebaže se jim často ani nechce. Jinde je tomu naopak. Děti by hrozně rády do školy
šly, ale nemohou. Musejí pomáhat rodičům při práci a při shánění obživy, která mnohdy
stačí pouze na jídlo skládající se z jedné misky rýže na den. Málokdy je více peněz, natož
aby bylo dost na úhradu školních poplatků a dětem se mohlo splnit jejich velké přání
– chodit do školy.
Zajištění 1 roku školní docházky v africké Guineji stojí prostřednictvím občanského sdružení pro-Contact 5 250 Kč. I tato holčička nemůže kvůli chudobě chodit do školy:
Jméno: Aicha Mara, 6 let, Guinea
Situace v rodině: holčičce zemřela matka dva měsíce po narození, pečuje o ni pěstounka. Tu ale opustil manžel s tím, že jde hledat štěstí
do diamantových dolů. Žádné prostředky jí však neposílá, a tak je
teď sama na péči o své vlastní děti a o Aichu. Je pouze ženou v domácnosti a je pro ni velmi těžké zajistit obživu a náklady na školní
vzdělání dětí.
Kontakt: www.pro-contact.cz, adopce@pro-contact.cz

Křesťanské společenství vstupuje do nového školního roku
Prázdniny skončily, zbyly krásné vzpomínky na opět velice úspěšný sedmý English
Camp v Janských Lázních. S novým školním rokem 2006/2007 znovu začíná pravidelná
práce Common Grounds – otevřeného křesťanského společenství v Řevnicích, Žižkova
ul. 257. Pokračují kurzy angličtiny, Club house, setkávání dorostu, ruční práce žen a stále
oblíbenější setkávání maminek s dětmi. Všechny aktivity jsou prezentovány v českém jazyce. Společné nedělní schůzky nad biblickými texty či texty autorů, kteří se zabývají křesPhDr. Otakar Štanc
ťanskou tématikou, jsou na výše uvedené adrese jako vždy od 17.00.
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V ClubKinu zahraje skvělý
kytarista Hiram Bullock

V černošickém ClubKinu vystoupí 9. září od 20.30
jeden z nejlepších kytaristů současnosti Hiram Bullock.
Jeho show je zárukou vynikající muziky a skvělé zábavy.
Energií nabitá vystoupení strhávají diváky na celém světě. Přijdete-li na koncert, můžete se těšit na kombinaci
jazzu, blues, rocku, funku a hlavně na pořádný nářez
od chlápka, který opravdu nemá kytaru jenom. Bullock
začal svoji kariéru ve skupinách Deva Sanborna Brecker
Brothers. Od poloviny 70. let je vyhledávaným studiovým
hráčem. Můžete ho slyšet na albech Stinga, Milese Davise, Steely Dan, BarbaryStreisand, Erica Claptona Gile
Evanse. O doprovod se postará Instrumentální funky
jazzrocková kapela Work, Shop & More ve složení Lev
Rybalkin (klávesové nástroje), Mirek Linka (elektrická
kytara), František Raba (basová kytara), František Hönig
(bicí), Milan Krajíc (saxofon), Július Baro (trubka), Milan
Šoltész (trubka) a Václav Týfa j. h. (trubka). Vstupné je
150 Kč, předprodej pouze v ClubKinu.

Mladí muzikanti z Bavorska zářili v ClubKinu
Na pozvání odboru kultury zavítal koncem
července do černošického ClubKina špičkový
orchestr Bavarian First Herd Big Band. Pod
taktovkou Haralda Rüschenbaumera se mladí
muzikanti z Bavorska prezentovali skvělou
muzikou – od tradičního swingu (Count
Basie, Duke Ellington) až po moderní Bepop,
Latin a Funk i Fusion. Publikum vystoupení
bavorského bandu náležitě ocenilo a také
muzikantům se v Černošicích moc líbilo. (pb)

Francouzština pro dospělé začátečníky
Odbor kultury ve spolupráci s lektorkou Marií Vaculíkovou pořádá v Městském kulturním
středisku na Vráži začátečnický kurz francouzštiny pro dospělé. Výuka bude probíhat jednou
týdně v rozsahu jedné hodiny. Informační schůzka se uskuteční 14. září od 19.00 v Kultur(pb)
ním středisku. Bližší informace na tel.: 776 708 059, email : sygin@centrum.cz

Zápis do hudební školy Yamaha se koná 12. září
V Základní škole Černošice, v ulici Pod školu 447, se 12. září uskuteční zápis do hudební školy Yamaha. Od 16.30 to bude zápis k výuce na keyboard, kytaru, flétnu a pop zpěv.
Od 17.00 pak zápis do programů Robátka, První krůčky a Rytmické kroky. Bližší infor(pb)
mace podá Ivana Váchová, tel.: 777 634 455, e-mail: yamaha13@atlas.cz.
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Galerie mokropeské kapličky představí akvarely a fotografie
Autoři Bohuslav a Pavel Kopačkovi zvou všechny milovníky umění na zahájení výstavy
svých akvarelů a fotografií, která se uskuteční v pátek patnáctého září v patnáct hodin v galerii mokropeské kapličky sv. Václava. V programu vystoupí sólista České filharmonie Jan
Machat (flétna) za klavírního doprovodu Aleny Grillové, ukázky gregoriánského chorálu
zazpívá Schola Černošice a k příjemné náladě zahrají staré a známé swingové melodie Vinohradští šviháci. Výstava potrvá do 15. října.
(red)

Černošická Alotria tentokrát na zámku v Dobřichovicích
Agentura Alotrium ve spolupráci s městy Černošice a Dobřichovice vás zvou na
III. ročník setkání skupin historického šermu Černošická Alotria, které se uskuteční
na zámku v Dobřichovicích 16. září od
13.00 do 22.00. Uvidíte rytíře, lapky, piráty,
mušketýry, šermíře a krásné dámy v podání skupin historického šermu Burdýři,
Alotrium, Nevers, Bargotti, Lepus, dámské
šermířské skupiny Reginleif z Černošic
a další. Uslyšíte keltské balady v podání
Beth A. Cooper (Austrálie). Dále na vás čeká historické tržiště, historické hry pro děti
i dospělé, dobová krčma a noční fireshow. Vstupné je 80 Kč, mládež polovic, děti do výšky
(pb)
meče zdarma. Projekt vznikl za finanční podpory Středočeského kraje.

Kreslení pro děti metodou Od jednoduchých kroků ke složitým
Kurz kreslení, na který je možné se přihlásit, je založen na workshopu Kreslení pravou
mozkovou hemisférou, kde se pomocí speciálních kresebných cvičení aktivuje tvořivá
funkce pravé poloviny mozku tak, aby byl účastník kurzu schopen přenést na papír to, co
vidí před sebou. Kurz pro děti je inspirován znalostmi Dr. Betty Edwardsové a pedagogickou metodou Montessori, která se řídí heslem Od jednoduchých kroků ke složitým. Bližší
informace podá v úterý 12. 9. od 16.00 v MěKS na Vráži lektorka Kristýna Beránková,
tel.: 777 298 380.
(pb)

Kurz angličtiny v Městském kulturním středisku
V září se můžete připojit k bývalým falešným začátečníkům. Z učebnice Headway
Elementary nám zbývají už jen čtyři lekce – kolem Vánoc se proměníme v mírně pokročilé. Úvodní hodina je ve středu 13. 9. od 18.30 do 20.00 v učebně č. 9. Velmi pokročilí se mohou přidat k druhému ročníku přípravy na zkoušku FCE (First Certificate
in English), učebnice Cutting Edge, upper-intermediate, který bude probíhat v úterý
(učí Angličan Tim) a ve čtvrtek (učí Češka Hanka) od 19.00 do 20.30 v učebně č. 5.
Úvodní hodina je v úterý 12. září. Rozvrh a další informace jsou uvedeny v našem inzerátu. Podrobně na www.anglicky.unas.cz a Hanka Jelínková 777 861 985, 251 640 521,
hanka.jelinkova@tiscali,cz.
(pb)
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