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pro volání v tísni
Tísňové volání

112

Lékařská pohot.

155

Policie ČR

158

Městská policie Černošice
605 255 450, 724 060 620
Hasiči

150

Hasiči Mokropsy

2 5164 0150

Pohotovost plyn

244 472 811–2

Pohotovost voda

602 324 785

Poruchy v el. síti

840 850 860

Veřejné osvětlení

800 101 109

Text k fotu na titulní straně:

Těsně před vypuknutím bojů hokejového Turnaje bratří Kobranových,
který se na černošickém zimním stadiónu konal 22. března, přišel borce
přípravky SK Černošice povzbudit
starosta města Aleš Rádl. Poté už si
kluky převzal trenér Jiří Kulíček, bývalý skvělý brankář ligového Kladna
a reprezentačního týmu. Všichni nám
společně zapózovali na fotografii, která zdobí obálku březnové číslo Informačního listu.

informační list MěÚ Černošice

Vydavatel: MěÚ Černošice, Riegrova 1209,
252 28 Černošice IČO 002411121
http://www.mestocernosice.cz
Odpovědný redaktor: Ing. Stanislav Janovský,
Kontakt na redakci, inzerce a příspěvky:
tel.: 251 641 116, 723 525 774
e-mail: stanislav.janovsky@mestocernosice.cz

Adresa redakce: MěÚ Černošice,
Karlštejnská 259
Sazba: O. Pechar, tel.: 257 811 761
e-mail: pechar@volny.cz
Tisk: Tiskárna JDS, Praha
Evidenční číslo: MKČR 14138
Náklad: 2 400 výtisků
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31. schůze rady města
konaná 4. února 2008
Odbor investic a správy majetku
I. rada nesouhlasí se stavbou rodinného domu
na pozemku parc. č. 2686/4 – Berounská ul. podle
předložené dokumentace, jelikož celková zastavěná
plocha neodpovídá regulativům ÚP; II. rada žádá
o předložení dokumentace se zakreslením všech
zastavěných a zpevněných ploch v souladu s ÚP;
III. rada žádá stavební úřad o kontrolu předložené
projektové dokumentace
• rada nesouhlasí s nástavbou chaty č. e. 0486 v osadě Na Cípu podle předložené dokumentace; stavba
se nachází v aktivní zóně toku řeky
• rada souhlasí se zastřešením terasy rodinného
domu č. p. 342 v Kladenské ulici podle předložené
dokumentace
• rada souhlasí s dodatečným povolením stavebních
úprav rodinného domu č. p. 1298 v Pardubické ulici
podle předložené dokumentace
• rada souhlasí se stavbou rodinného domu na
pozemku parc. č. 2917/107 v Malinové ulici podle
předloženého návrhu
• rada souhlasí s výstavbou komunikací a veřejného
osvětlení v oblasti Habřiny podle předložené dokumentace s tím, že stavby (po dokončení) i příslušné
pozemky budou následně darovány městu
• rada nesouhlasí s přestavbou domu č. p. 728 na rodinný dům s podnikatelskou činností (pozemky parc.
č. 1683 a 1691/13) – Ostružinová ulice; z doložených
podkladů vyplývá, že stavba svým charakterem neodpovídá rodinnému domu
• rada souhlasí s poskytnutím dlažby na vybudování úseku chodníku před RD č. p. 1761 v ulici Větrná
s ohledem na stavební připravenost díla a návaznost
na stávající chodníky
• rada ve věci Žádost o vybudování úseku chodníku
v ulici Slunečná (úsek Mokropeská–pod Višňovkou)
s politováním konstatuje, že nelze souhlasit s vybudováním navrhovaného úseku chodníku kvůli
vysokým finančním nákladům
• rada ve věci Žádost o přidělení bytu s politováním
konstatuje, že město nemá k dispozici žádný volný
byt k pronajmutí
• I. rada souhlasí s obnovou stávajícího povrchu
v ulicích Rumunská, Poštovní (úsek Fügnerova–Karlštejnská), Na Ladech, Erbenova, Werichova, Lipová,
Komenského v roce 2008 dle finančních možností;

•

II. rada ukládá odboru investic stanovit rozsah požadovaných prací a připravit zadání pro výběrové
řízení na projektovou dokumentaci těchto akcí
• rada nesouhlasí s výměnou kabelů pro veřejné
osvětlení v ulici Na Višňovce podle předložené cenové nabídky
• rada souhlasí s podpisem plánovací smlouvy pro
vybudování staveb dopravní a technické infrastruktury při výstavbě supermarketu Plus Discount – Radotínská ulice
• rada souhlasí s příspěvkem na spolufinancování restaurování soch a obrazů v kostele Nanebevzetí Panny
Marie ve výši 50 000 Kč a doporučuje zastupitelstvu
města ke schválení
• rada ve věci Žádost o příspěvek města na opravu
opěrné zdi s pískovcovými sloupky a dlažby z umělého kamene před kostelem – Komenského ulice
ukládá odboru investic prověřit a připravit návrh
(včetně prověření majetkoprávních vztahů k pozemkům pod komunikacemi) v souvislosti s připravovanou rekonstrukcí ul. Komenského
• rada souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na přeložku sdělovacího vedení ve Fügnerově
ulici (úsek Karlická–Karlštejnská) a doporučuje ji
zastupitelstvu města ke schválení
• rada souhlasí s podpisem budoucí smlouvy o realizaci přeložky vedení NN – ul. Kladenská kvůli
stavebním úpravám komunikace
• rada souhlasí se zvýšením měsíčních záloh za
vodné a stočné v obecních bytech o 4 procenta
vzhledem k tomu, že v roce 2008 dochází ke zvýšení
DPH u vodného a stočného z 5 na 9 procent
• rada souhlasí se zadáním projektové dokumentace
obnovy chodníků v Karlštejnské ulici firmě City
Plan, s. r. o.
• rada souhlasí se zadáním projektové dokumentace
rekonstrukce pěšího propojení ulic V Horce a Pod
Horkou firmě City Plan, s. r. o.
• rada pověřuje odbor investic vypovědět nájemní
smlouvy v prostoru budoucího bytového areálu Statek Mokropsy
• rada ukládá předložit alespoň 3 nabídky na vybavení kanceláří odboru investic a správy majetku
• rada ve věci Úprava koryta vodoteče v okolí
mostku ČD u černošického nádraží nesouhlasí
s jednáním o realizaci vyčištění navazujícího úseku
Švarcavy na pozemcích města s ohledem na faktický
stav vody v korytě Švarcavy

(Pokračování na straně 26)
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Chceme v Černošicích ulice čisté a bezpečné
V posledních letech se jasnou investiční prioritou vedení města
stala rekonstrukce místních komunikací. Jako optimální způsob
opravy povrchů ulic, které nejsou ve velkém spádu, byl zvolen živičný (asfaltový) pás na střed uličního prostoru s oboustrannými
zelenými pruhy podél plotů.
Dalším problémem je naprostá ignorace
Toto řešení se
osvědčilo jako plně těch majitelů psů, kteří po provedení potřeby
funkční a realizo- svého pejska do zelených pruhů bez povšimvatelné za rozumné nutí pokračují dále, přestože téměř na kažnáklady: Není třeba dém rohu jsou sběrné koše na psí výkaly. Jde
budovat nákladnou o chování bezohledné k ostatním občanům.
podzemní dešťovou kanalizaci, dešťovou vodu Apeluji proto na svědomí a slušnost takoabsorbují zelené pruhy; v ulicích dojezdového výchto pejskařů! Pokud se situace nezlepší
významu není třeba vzhledem k malé hustotě (výkaly představují mj. i velké hygienické
provozu budovat chodníky a mnoho občanů již riziko), bude město muset například zakoupit
pomohlo svému městu tím, že na vlastní náklady speciální vysavač a jeho pořízení a provoz
vybudovali vjezdy na svůj pozemek. Vznikly tak financovat třeba radikálním zvýšením pokilometry velmi pěkně vypadajících a dobře platku za psa.
sloužících ulic. Technické služby mají za úkol
PhDr. Michal Jirout, místostarosta
sekat tyto uliční zelené pruhy,
před některými domy se toho
ujali i občané, za což jim moc
děkuji.
Bohužel, stále častěji se objevují dva problémy. Někteří občané si neuvědomují, že celý uliční
prostor mezi ploty je prostorem
veřejným, a z důvodů mně neznámých umisťují do zelených
pruhů před svými domy různé
předměty, nejčastěji kameny (viz
foto). Způsobují tak možnost
vzniku hmotné škody (u vyhýbajících se vozidel), ba dokonce
možnost vážného úrazu (např.
při najetí či pádu cyklisty nebo
inlinisty). Technické služby dostaly za úkol takovéto překážky
odstranit a vhodit výzvu o zákazu tohoto počínání do schránek
těch domů, před kterými jsou
umisťovány. A pokud se to bude opakovat, bude přistoupeno
k přísnějšímu postihu.
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Rozpočet města pro rok 2008

Zastupitelstvo města Černošice na svém zasedání 20. března schválilo závěrečný účet
za rok 2007, včetně zprávy nezávislého auditora, která zněla – bez výhrad. Zastupitelé
rovněž projednali a schválili rozpočet pro rok 2008.
Rozpočet na rok 2008 počítá s příjmy ve nové mateřské školky, tělocvičny školy, nové
výši zhruba 275 mil. Kč a s výdaji ve výši cca budovy úřadu, promenádní tepny Střední
277 mil. Kč. Jde tedy o schodkový rozpočet ulicí i využití prostoru u mokropeského nás výší schodku nepatrně převyšující 2 mil. Kč. draží.
Splátky úvěru za již proběhlé opravy komuVýdaje
nikací činí 3 mil. Kč. Financování tedy činí
Rozpočet počítá s výdaji ve výši cca
cca 5 mil. Kč ze zůstatku prostředků před- 277 mil. Kč, a to s běžnými výdaji ve výši
chozího období. To odpovídá výši finančního cca 257 mil. Kč a investičními výdaji ve výši
vypořádání za předchozí rok.
cca 20 mil. Kč. Příčinou radikálního nárůstu
Příjmy
běžných výdajů oproti předchozím letům
Příjmy jsou členěny podle zákona o roz- jsou rozsáhlé výdaje na sociální dávky, které
počtových pravidlech do čtyř základních mají mandatorní charakter. Loni činily téměř
kategorií:
108 mil. Kč. Letos jsou zatím rozpočtovány na
Příjmy daňové povahy (93 100 tis. Kč) 94 mil. Kč, ale lze předpokládat jejich růst. Tyto
představují příjmy z daní, ze správních výdaje jsou kryty dotacemi v odpovídající výši.
Značný podíl na běžných výdajích mají persoa místních poplatků.
Příjmy nedaňové (29 496 tis. Kč) tvoří nální výdaje (přes 80 mil. Kč). Jde v podstatě
příjmy z vlastní činnosti, z pronájmu majet- o jakési quasimandatorní výdaje, protože jejich
ku, z úroků a z ostatních případných příjmů výše je dána uzavřenými pracovními smlouvami podle platných předpisů. Trvale významné
(např. pokuty, prodeje zboží apod.).
Příjmy kapitálové (7 700 tis. Kč) jsou náklady představují výdaje za energie. Se
jednak příjmem z prodeje pozemků a jed- zdražením jednotkových cen plynu, el. energie,
nak příjmem darů a příspěvků na investice. pohonných hmot i nakupované vody došlo
V roce 2008 město nabízí k prodeji několik k jistému nárůstu těchto výdajů. Celkem činí
pozemků poblíž Radotínské ulice pro stavbu náklady na tyto komodity více než 7 mil. Kč.
Zabezpečení služeb nutných pro chod
benzinové čerpací stanice (poblíž ČOV).
Příjmy dotační (145 110 tis. Kč) tvoří zatím města, jakými je odvoz odpadu, přesahuje
několik dotací různorodé povahy. Část dotací 6 mil. Kč. Poplatek, který město za odvoz
je dána rozpisem státního rozpočtu. Rozpočet odpadu vybírá od občanů, kryje necelou
příjmů nominálně značně narostl o dotaci na polovinu výdajů v této oblasti. Výše poplatku
příspěvek na péči (sociální dávka). Tak jako je však podle stávající legislativy na horní
v loňském roce lze u této dotace očekávat hranici. Veřejné osvětlení je plně hrazeno
nárůst ještě v průběhu roku. Již počátkem z prostředků města a činí výdaj 2 až 3 mil. Kč
roku město obdrželo příslib čtyřmiliónové ročně. Chod vodovodů a kanalizací vyžaduinvestiční dotace na rekonstrukci Kladenské je výdaje v rozsahu přesahujícím 9 mil. Kč.
ulice. Dotace bude zařazena do rozpočtu Provozní výdaje jsou kryty příjmy za vodné
poté, co město obdrží písemné rozhodnutí a stočné, obnova sítě vyžaduje nárazově větší
poskytovatele dotace. Kromě toho město jed- rozsah prostředků.
Náklady na poštovné a telekomunikační
ná o možnostech využití dalších tuzemských
i evropských dotačních zdrojů pro výstavbu služby v posledních letech značně narostly.
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Přitom legislativa vyžaduje mnohdy doručování většímu počtu adresátů za podmínek
doručení do vlastních rukou apod. Tak se
výkony státní i místní správy často zbytečně
prodražují.
Daně a poplatky – kromě výdajů na různé
nákupy a služby platí město rovněž daně a poplatky. Jednak za čerpání spodních vod a ukládání odpadů, v souvislosti s prodejem pozemků rovněž platí daně z převodu nemovitostí.
Příspěvkové organizace – školská zařízení
na území Černošic jsou příspěvkovými organizacemi a hospodaří tedy z příspěvku na
činnost poskytovaného zřizovatelem – městem. Samostatně si vybírají školné a stravné. Školné nelze ovšem podle stávajících
předpisů vybírat u předškolních dětí, jichž
je ve školkách většina. Proto jsou příjmy ze
školného u mateřských škol relativně velmi
nízké. Kromě výdajů na provoz města a jeho příspěvkových organizací počítá letošní
rozpočet opět s výdaji na granty podporující
organizace pracující s mládeží (750 tis. Kč),
na granty pro oblast kultury (400 tis. Kč)
a na granty pro sociální oblast (350 tis. Kč).
Jmenovité udělení těchto grantů schválilo
zastupitelstvo 20. března.
Investiční výdaje
V oblasti investičních výdajů zatím počítá rozpočet s výdaji ve výši cca 20 mil. Kč.
Necelá polovina těchto výdajů je kryta rozpočtovanými kapitálovými příjmy. Investiční
výdaje se pravděpodobně v průběhu roku
podstatně zvýší kvůli přijetí projednávaných
a přislíbených investičních dotací.
Hlavní oblastí pro investiční činnost budou
opravy a rekonstrukce komunikací. Jde jednak o již existující smluvní závazky (Riegrova
ul. včetně mostku a faktury za práce uskutečněné koncem loňského roku). Další rozpočtovanou investicí je spolufinancování Centra
Karlštejnská (spolu se Středočeským krajem)
a spolufinancování rekonstrukce Kladenské ul.
(s dotací MF). Počítá se také s financováním
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infrastruktury dalších menších rekonstrukcí
ulic a projektů. Kromě toho v kapitole kanalizace je vyhrazeno cca půl miliónu korun na
vybudování splaškové kanalizace ve Fügnerově ulici, aby byla připravena pro případnou
opravu z vyžádaných dotačních prostředků.
Pro výstavbu chodníků při Karlštejnské a na
Dobřichovické je rezervováno v rozpočtu 2
mil. Kč na vlastní spoluúčast města k očekávaným dotacím SFDI. Kromě infrastrukturních
investic obsahuje rozpočet ve své investiční
části i výdaje na pořízení hardware a software systémů pro MěÚ a financování rekonstrukce kanceláří sociálního a kulturního
odboru v budově v Karlštejnské ulice.
Výdaji letošního rozpočtu jsou také demolice dosavadního MěKS na Vráži a výsadba
alejových stromů z Fondu zeleně.
Finanční vypořádání se státním rozpočtem se týká zejména vloni poskytnutých
prostředků na sociální dávky (vratka činí
více než 3 mil. Kč). Dále bude město vracet
nedočerpané dotace na lesní hospodářské
osnovy (cca 23 tis. Kč) i vloni deponované
vratné jistiny z investičních smluv (celkem
cca 2 mil. Kč).
V rozpočtu jsou také zahrnuty rezervy
– povinná rezerva pro případné krizové situace (500 tis. Kč) a nezbytná provozní rezerva
jako dodatečný zdroj financování při nutných
rozpočtových opatřeních (letos 268 tis. Kč).
Zastupitelstvo schválilo dne 20. března
základní závazné ukazatele rozpočtu pro
rok 2008. Tedy celkové příjmy a výdaje, jejich saldo. Výši jednotlivých kategorií příjmů
a výdajů a celkové výdaje přidělené rozpočtovým kapitolám.
Některé požadavky a potřeby v oblasti rozpočtu bude možno upřesnit až v průběhu roku. Rozpočtovými opatřeními lze v průběhu
roku rozpočet města upravit, a to v souladu
s příslušnými zákony a schválenými Pravidly
pro rozpočtová opatření.
Ing. Vladislav Tilsch,
vedoucí finančního odboru

z radnice
Rozpočet pro rok 2008
3314

Knihovna

Schválený rozpočet 2008

3326

Zachování a obnova kulturních památek

Druh příjmu

tis. Kč

3341

Oprava rozhlasu

Daňové příjmy sdílené

39 250

3349

Sdělovací prostředky

560

Daňové příjmy výlučné

PŘÍJMY

230
65
20

16 900

3392

Kulturní odbor

456

Daň z nemovitosti

1 250

3392

Demolice MěKS

750

Správní poplatky

31 500

3399

Granty v kulturní oblasti

400

Poplatky místní

4 200

3399

Partn. města, pouť

290

Daňové příjmy celkem

93 100

3399

Příspěvek na kult. – Region Dolní Berounka

200

Příjmy z vlastní činnosti

19 286

3412

Tělovýchovná zařízení – provozní náklady

130

1 680

3421

Mládež – granty

750

690

3612

Bytové hospodářství

280

7 840

3613

Nebytové hospodářství

3631

Veřejné osvětlení

29 496

3632

Pohřebnictví

50

6 100

3635

Úz. plánování

700

Ostatní kapitálové příjmy

1 600

3636

Územní rozvoj

Kapitálové příjmy

7 700

3639

Provoz technických služeb

9 220

47 291

3722

Svoz komunálního odpadu

6 000

1 062

3723

Svoz ostatních odpadů

160

94 099

3745

Péče o zeleň

290

2 332

3745

Zeleň – fond rozvoje

4179

Sociální dávky

4357

DPS

4379

Činnosti v obl. sociální prevence (pro
seniory, zdr. postižené apod.)

Příjmy z pronájmu majetku
Příjmy z úroků
Příjmy ostatní (sankce, neidentif. příjmy)
Vratné jistiny
Nedaňové příjmy
Příjmy z prodeje investičního majetku

Dotace ze stát. rozpočtu – výkon st. správy
Dotace na školská zařízení města
Dotace na sociální dávky
Dotace z všeobecné pokl. správy SR (právní ochrana
dětí, soc. služby aj.)
Převod hospodářského výsledku

187

Ostatní neinvestiční dotace

139

Investiční dotace

120
2 260

720

375
94 099
1 870
65

Dotace celkem

145 110

4379

Granty v sociální oblasti

Příjmy celkem

275 406

5299

Civilní přípr. na kriz. stavy

125

5299

Krizová rezerva

500

5 170

5311

Městská policie

6 556

5512

Požární ochrana

1 290

Schválený rozpočet 2008

6112

Zastupitelé

tis. Kč

6171

Místní správa a regionální správa

Splátky od Sokola
Zapojení dříve našetřených vlastních prostředků

VÝDAJE
Druh výdaje

350
30

1 700
96 753

2 120

6171

Investice do místní a regionální správy

15 442

6310

Bankovní poplatky

1 100

6320

Platba pojištění

200

6402

Finanční vypořádání, pokladny

5 170

2 000

6409

Školy odpisy

1 500

735

6409

Odvod DPH

400

180

6409

Operativní rezerva

268

Vodovody

6 013

6409

Investiční rezerva

100

2321

Kanalizace

3 800

XXX

CELKEM VÝDAJE

277 576

2321

Kanalizace – investiční výdaje

CELKEM PŘÍJMY

275 406

3111

MŠ

2 025

Rozpočtové saldo

-2 170

3113

Základní škola – provozní příspěvek

6 600

Splácení úvěrů a půjček

3 000

3231

ZUŠ

Použití prostředků ušetřených v minulosti

5 170

2212

Silnice – běžné výdaje

2212

Silnice – výstavba komunikací, obnova krytů,

2212

Úroky z úvěru

2219

Ost. záležitosti pozemních komunikací

2219

Chodníky a parkoviště – investice

2221

Dopravní obslužnost

2229

Ostatní záležitosti silniční dopravy

2310

504

30

1 500
180
470
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Příjmy, výdaje
hospodaření
pro rokpro
2008
kategoriích
priorit
Příjmy,
výdajea salda
a salda
hospodaření
rok– v2008
– v kategoriích
priorit
Obsluha města

TS
zeleň
provoz hřišť
silnice
ost.zál.dopravy, komunikací
dopr.obsl.
bytové
nebytové hosp.
kom.odpad
ost.odpad
vodovod a kanalizace
VO
městský rozhlas
pohřebnictví
rozvoj města

Příjmy
Kč
300 000
0
0
25 000
0
0
520 000
385 000
3 270 000
915 000
13 580 000
3 000
0
60 000
0

Výdaje
Kč
9 220 000
665 000
130 000
2 120 000
380 000
735 000
280 000
120 000
6 000 000
160 000
9 813 000
2 260 000
20 000
50 000
315 000

Saldo P-V
Kč
-8 920 000
-665 000
-130 000
-2 095 000
-380 000
-735 000
240 000
265 000
-2 730 000
755 000
3 767 000
-2 257 000
-20 000
10 000
-315 000
-13 210 000

hospodaření 2007

%

18,91
% disp.příjmů

zastupitelé
Veřejná a státní správa místní a státní správa (bez investic)
správa lesů
územní plánování

0
86 253 182
0
0

1 700 000
96 753 000
0
100 000

-1 700 000
-10 499 818
0
-100 000
-12 199 818

17,47
% disp.příjmů

Bezpečnost

MP
hasiči
kriz.řízení a krizová rezerva

5 346 000
0
88 890

6 556 000
1 290 000
530 000

-1 210 000
-1 290 000
-441 110
-2 941 110

4,21
% disp.příjmů

Školství a mládež

MŠ
ZŠ
odpisy škol
ZUŠ
školská dotace
volnočasové aktivity mládeže

0
0
0
0
1 061 800
0

2 025 000
6 600 000
1 500 000
30 000
0
750 000

-2 025 000
-6 600 000
-1 500 000
-30 000
1 061 800
-750 000
-9 843 200

14,09
% disp.příjmů

Vnější vztahy

sdělovací prostředky
pouť,masopust,partner.města
Region DB

300 000
0

0

560 000
290 000
200 000

-260 000
-290 000
-200 000
-750 000

1,07
% disp.příjmů

Kulturní
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knihovna
kultura
granty pro kulturu
památky

40 000
342 000
0
0

230 000
456 000
400 000
65 000

-190 000
-114 000
-400 000
-65 000

Vnější vztahy

Kulturní

sdělovací prostředky
pouť,masopust,partner.města
Region DB

300 000
0

560 000
290 000
200 000

knihovna
kultura
granty pro kulturu
památky
demolice MěKS

40 000
342 000
0
0
0

230 000
456 000
400 000
65 000
750 000

0

-260 000
-290 000
-200 000
-750 000

1,07
z radnice
% disp.příjmů
-190 000
-114 000
-400 000
-65 000
-750 000
-1 519 000

2,17
% disp.příjmů

Sociální

DPS
sociální prevence (senioři,zdr.postižení apod.)
granty v sociální oblasti
soc.dávky
vratky výživného

1 460 000
0
0
94 099 000
120 000

1 870 000
65 000
350 000
94 099 000
0

-410 000
-65 000
-350 000
0
120 000
-705 000

1,01
% disp.příjmů

0
0
0

268 000
2 000 000
3 170 000

-268 000
-2 000 000
-3 170 000
-5 170 000

208 168 872

254 875 000

-46 706 128

Rezerva všeobecná
vratné jistiny
finanční vypořádání

Mezisoučet provoz

Běžné výdaje a příjmy celkem

-8,40
66,86
% disp.příjmů

INVESTICE
Investice

chodníky
kanalizace
silnice
studie, regulační plány
investice správa (výp.technika, programy, kanceláře)
investiční rezerva

Mezisoučet investice Investiční dotace - investice celkem

Příjmy
0
0
0
0
0
0

Výdaje
2 000 000
504 000
15 442 000
600 000
1 500 000
100 000

Saldo P-V
-2 000 000
-504 000
-15 442 000
-600 000
-1 500 000
-100 000

0

20 146 000

-20 146 000

Mezisoučet - celkové výdaje
Všeobecné příjmy

daně
úroky,poplatky, pojištění
výsledek hospodářské činnosti
kapitálové příjmy
Mezisoučet - disponibilní příjmy

celkem příjmy a výdaje běžného roku

zdroje z dřív.přebytků - přebytek hospodaření
přijetí splátky od Sokola
splátka půjčky (Slunečná)
Celkem financování zdroje - potřeba
Celkem potřeby a zdroje

-66 852 128
57 400 000
-199 819
186 947
7 295 000
69 852 128
-2 170 000

57 400 000
1 950 181
186 947
7 700 000

0
2 150 000
0
405 000

275 406 000

277 576 000

5 170 000
125 000
0
5 170 000

0
3 000 000
3 000 000

-3 000 000
5 170 000

280 576 000

280 576 000

0

Kč

28,84
% disp.příjmů

5 170 000

4,29
% disp.příjmů

100,00
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Granty na sociální služby pro rok 2008

Také pro tento rok bylo vyhlášeno grantové řízení na zajištění sociálních služeb
pro občany města Černošice. Dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, je
povinností obce zajistit a vytvořit důstojné podmínky života osob, u nichž kvůli
stáří nebo zdravotnímu postižení došlo
k oslabení až ke ztrátě schopnosti péče
o vlastní osobu. Zákon upravuje poskytování pomoci těmto osobám prostřednictvím různých druhů sociálních služeb
(na území města Černošice zejména
pečovatelské služby). Grantového řízení

se mohou zúčastnit poskytovatelé jakýchkoliv sociálních služeb určených občanům
města.
Termín podání žádostí byl do 29. 2. 2008.
K tomuto datu byla podána jedna žádost,
a to Farní charity Neratovice, která požadovala přidělení grantu ve výši 228 000 Kč.
Žádost byla dne 4. 3. 2008 projednána
v sociální komisi a dne 20. 3. 2008 bylo Zastupitelstvem města Černošice schváleno
poskytnutí grantu na sociální služby Farní
charitě Neratovice ve výši 228 000 Kč.
Simona Kutinová, oddělení sociálních věcí

Farní charita nabízí v Černošicích kvalitní služby

Farní charita Neratovice, středisko Černošice, provozuje ve vašem městě pečovatelskou službu, denní stacionář a zdravotní ošetřovatelskou péči v rodinách.
Činnost naší organizace je zaměřena na
poskytování sociálních a zdravotních
služeb pro klienty, kteří mohou zůstat
co nejdéle ve svém domácím prostředí.
Převážně se jedná o seniory a zdravotně
postižené občany. Propojení těchto dvou
služeb je pro klienty výhodné především
z hlediska komplexní péče.
Pečovatelskou službu, která je zaměřena
na pomoc při zvládání běžných úkonů
v péči o vlastní osobu a pomoc při chodu domácnosti, zajišťují dvě pečovatelky,
a to A. Urbanová a S. Nováková. Jedná
se o pomoc při osobní hygieně, úklidu
domácnosti, donášce obědů, nákupy,
podávání stravy, praní a žehlení prádla,
dohled, doprovod nebo odvoz klienta
k lékaři. Úhrada klienta za tyto služby
činí 85 Kč/hod.
Pobyt v denním stacionáři nabízí našim

14

klientům výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. O klienty, kteří do stacionáře docházejí, pečuje P. Kundrtová. Zajišťuje hezké a bezpečné prostředí během
dne, kdy jejich nejbližší o ně nemohou
pečovat. Dochází k nám i paní J. Cicvárková, které je 78 let a její největší zálibou
je psaní básniček. Z její tvorby představujeme báseň nazvanou Chtěla bych:
Chtěla bych vědět,
zda jsem již někdy žila.
Chtěla bych vědět,
čím nebo kým jsem byla.
Chtěla bych vědět,
zda je život mimo Zem.
Chtěla bych vědět,
až umřu, zda se opět vrátím sem.
Přijďte se i vy podívat mezi nás.
Úhrada za pobyt v Denním stacionáři
činí 30 Kč/hod., snídaně a svačina 30 Kč,
cena za oběd dle dodavatele.
Jana Švejcarová, vrchní sestra
pečovatelské a zdravotní služby

z radnice

Příspěvky z fondu kultury města na rok 2008
Dotace
(v Kč)

Název projektu

Žadatel

Art Černošice

Společnost Černošice, o. s.

8 000

Pohádkový les

Nevers

7 000

Hudebně divadelní představení 2008

Timudej

10 000

Podpora činnosti

L. Svobodová (Reginlife)

25 000

Club Kino – Pro art Černošice

Šiba s. r. o.

200 000

Účast na kulturním dění v Černošicích

Chorus Angelus

25 000

Provoz

Cantara

20 000

Rybova mše

Květa Hurťáková

5 000

Podpora činnosti

Alotrium

40 000

Jazz fest

Petr Kadlec

60 000

CELKEM

400 000

Příspěvky z fondu města určené v roce 2008 na činnost s mládeží
Dotace
(v Kč)

Název sdružení

Počet dětí

Skupina historického šermu Alotrium

14

15 000

Občanské sdružení Chorus Angelus

30

20 000

SK Černošice – Lakros

30 000

Občanské sdružení Junák

50

70 000

SK Kazín – Dolní Mokropsy

60

70 000

SK Černošice – tenis

42

40 000

SK Černošice – lední hokej

85

110 000

SK Černošice – kopaná

70

50 000

Občanské sdružení Nevers

24

15 000

TJ Sokol Černošice

155

160 000

Sdružení s dětmi a pro děti

148

130 000

Škola bruslení – J. Bláhová

10 000

CELKEM

720 000
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Strategický plán rozvoje města Černošice
Zhruba před čtyřmi lety zahájila činnost první pracovní
skupina sestavená z laiků i odborníků, která měla za cíl připravit

Strategický plán našeho města. Podněty k tomuto plánu, jenž byl
následně schválen zastupitelstvem, mohli předložit i obyvatelé
města. Na sklonku roku 2006 byla zahájena práce na aktualizaci
tohoto plánu. A tuto podstatně aktualizovanou podobu strategického plánu schválilo Zastupitelstvo města Černošice na svém
10. zasedání konaném 18. února letošního roku.
Protože
jde kdy bylo naplánováno vybudovat v Mníšku
o dokument po- pod Brdy důl na železnou rudu, kovohutě,
měrně rozsáhlý, nemůžeme vám jeho plné nová sídliště, nové obchody plné ovocných
znění přinést na stránkách Informačního kompotů a holínek, nové mateřské školky
listu, najdete jej však na www.mestocerno- pro nové a krásné děti. Scházela jen železná
sice.cz. Následující řádky vám pouze přiblíží ruda.
důvody vzniku strategického plánu, jeho
Význam strategického plánu rozvoje měsvýznam pro rozvoj města, a upozorní na ta je tedy zejména v rovině střednědobého
některé významné části.
řízení rozvojových aktivit. Jejich plánování

Cíl strategického plánu

Strategický plán – toto spojení v mnohých
jistě evokuje dobu před listopadem 1989. Řízení v této době vycházelo z plánu, který byl
obvykle připravován s nasazením údernic,
osvícených rudou září nad Kladnem, jeho
plnění pak u mnohých vyvolávalo rozpaky
a obavy.
Dnešní přístup ke strategickému plánování obcí a měst vychází více z obecných
ekonomických principů. Město touto optikou představuje souhrn motivů a přání
jeho obyvatel, ztělesněných v konkrétních
rozvojových záměrech a projektech. Tyto
projekty jsou naplánovány a následně realizovány proto, že přinášejí obyvatelům
zlepšení kvality života ve městě – zvyšují
jejich spokojenost (v čistě ekonomické paralele zisk). Stejně jako podnik i město má
však omezené finanční i personální zdroje,
které může v daném časovém období využít
k tomu, aby tyto plány uskutečnilo. Cílem
strategického plánu je tedy najít ideální
kombinaci „chtěného“ a „možného“. Tato slova zní velmi banálně, ale není to tak dávno,
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je nutné právě s ohledem na to, že zdroje
města (finanční a personální) jsou omezené
a lze je poměrně dobře odhadnout i pro
několik dalších období. Strategický plán
tak ztělesňuje objektivní potřeby obyvatel
města, které jsou korigovány danými omezeními.
Druhým motivem pro zpracování a pravidelnou aktualizaci takového dokumentu je
možnost čerpání dotací z fondů EU. I naše
město má jedinečnou možnost (z pohledu
historického) žádat o finanční podporu na
spolufinancování vybraných rozvojových
projektů. Vedle mnoha dalších podmínek
je právě dodržování principů strategického
plánování v podobě zpracování a naplňování strategického plánu rozvoje města jednou
ze základních podmínek pro úspěšné podání žádostí o dotace.
Tři logicky provázané části
Samotný dokument je tvořen třemi základními, logicky provázanými částmi. První
část dokumentu je věnována popisu současného stavu města, jeho analýze v rámci jednotlivých tematických okruhů a předpovědi

z radnice
některých klíčových parametrů nezbytných
z pohledu plánování (např. počet obyvatel
v roce 2010). Výstupem této části je obvykle
specifikace základních problémů města.

která však nekoliduje s reálnými možnostmi. Celkově by měla být zvolena řešení, jež
jsou natolik „správná“, že jsou i z pohledu
politického časově velmi stabilní.

Zcela klíčová je druhá část dokumentu,
obvykle nazývaná „návrhová“. Právě v této
části mohou potenciální zájemci najít informace o tom, jak město hodlá (navrhuje)
naložit se svým rozvojovým potenciálem,
jak hodlá řešit problémy, atp.

Třetí část rozpracovává navržená řešení
ve formě opatření do zcela konkrétních
projektů a aktivit. Formálně se jedná o jakýsi katalog projektů. Tato část je využívána
nejvíce pro operativní řízení, tj. každodenní
rozhodování o řízení města.

Tato část má svou vnitřní logiku. První
je definována poměrně obecná vize, jež
prezentuje ideální představu města, jak by
mělo vypadat v budoucnu. V návaznosti na
vizi je třeba stanovit si konkrétní cíle, které
obecnou vizi zpřesní a určí, čeho má být
dosaženo pro její naplnění (tyto dlouhodobé cíle se obvykle pro názornost slučují do
několika prioritních oblastí, podle věcného
zaměření a podobnosti). Dále je pak třeba
určit, co je třeba vykonat pro to, aby tyto cíle
byly dosaženy. Tím se dostáváme k již poměrně konkrétnímu popisu opatření, která
je třeba přijmout a zrealizovat tak, aby plán
naplněn. Příprava této části obvykle zabere
velmi dlouhou dobu, protože je nutné prodiskutovat ji v širokém spektru aktérů veřejného života ve městě. Výsledkem by měl být
dokument, jenž vyjadřuje politickou vůli,

Současná podoba strategického plánu
města je výsledkem více než roční práce. Navržená opatření byla korigována na základě
mnoha připomínek. Jeho konečná verze
schválená zastupitelstvem města vyplynula
z četných pracovních setkání se zástupci
jak volených orgánů města, tak i s řadou
odborníků z městského úřadu. Naplňování
stanovených cílů je třeba průběžně vyhodnocovat a v návaznosti na tyto kontroly je
třeba přijatá opatření pružně upravovat.
S ohledem na širokou shodu, vyjádřenou
tímto dokumentem, však lze očekávat jeho
značnou časovou stabilitu. Obyvatelé města
se tak mohou těšit na postupné naplňování
obrazu města, tak jak je ve Strategickém plánu rozvoje města Černošice vykreslen.
Helena Langšádlová, místostarostka

Plán by měl být časově stabilní
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Lípa na Vráži byla přesazena

V prostoru na Vráži, kde nyní vzniká nové náměstí, tzv. Centrum Černošice,
se nachází okolo třiceti stromů, s jejichž existencí se musel projekt architektonického studia Šafer Hájek architekti vypořádat. V zadání, které od nás jako
od zadavatelů obdrželi, bylo požadováno zachovat co nejvíce vzrostlé zeleně.
Při rozloze 11 tisíc metrů čtvereč- jsme pokračovali vypracováním dokuních řešeného prostoru je však téměř mentace pro stavební povolení. V dokunemožné veškerou vzrostlou zeleň mentaci jsme již pracovali s fakty, která
zachovat. V projektu sadových úprav, byla odsouhlasena územním řízením,
jenž řeší i kácení a novou výsadbu, a to včetně sadových úprav, tedy i kátedy bylo navrženo kácení tří stromů. cení tří stromů. Jedním ze stromů byla
Tento projekt byl součástí dokumentace i lípa srdčitá, jež se nacházela v blízpro územní rozhodnutí, ke kterému se kosti památníku padlým, jenž bude
vyjadřoval i referát životního prostředí nyní restaurován na náklad naší firmy.
a další instituce. Proti kácení těchto tří Všechny stromy včetně památníku se
stromů neměl nikdo žádné námitky. nacházejí na soukromém pozemku naší
Vše pak bylo potvrzeno vydáním pra- firmy. Kácení stromů podléhá dalšímu
vomocného územního rozhodnutí. Na samostatnému řízení, které by však
základě tohoto územního rozhodnutí mělo již ctít kontinuitu rozhodování
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referátu životního prostředí. V projektu počítáme s důstojným umístěním
pomníku tak, aby byl na čestném, vizuálně exponovaném místě s dostatečným
prostorem pro pietní akty a byl vnímán
jako součást nového náměstí.
Vedle pomníku se nachází několik
stromů. Jeden z nich byl dokumentací
pro územní rozhodnutí a vydaným
pravomocným územním rozhodnutím určen k pokácení. Jedná se o lípu
srdčitou. Tento strom byl z hlediska
dendrologického do jisté míry před časem znehodnocen tzv. řezem na babku.
Byl tedy narušen jeho přirozený vývoj.
Přestože byl tento strom územním rozhodnutím určen k pokácení, rozhodli
jsme se, na základě podnětu některých
ekologických iniciativ, že se pokusíme
o jeho přesazení. Přesazení se 100 procentní zárukou však stojí okolo půl miliónu korun a vyžaduje zhruba rok času
přípravy. Tak dlouho jsme s výstavbou
čekat nemohli, a proto jsme se rozhodli
strom přesadit s rostlým kořenovým

balem. V tomto případě přesazení může
proběhnout okamžitě v době vegetačního klidu, a pokud se strom řádně ošetří,
je záruka jeho ujmutí zhruba devadesátiprocentní. Přesazení proběhlo pod
dohledem několika odborníků, kteří se
přesazováním vzrostlé zeleně dlouhodobě zabývají. Strom a kořeny byly po
vynětí z původního terénu s rostlým
balem o průměru asi čtyři metry ošetřeny a přemístěny sto metrů od místa,
kde strom původně stával. O strom
nyní bude dva roky pečovat odborná
zahradnická firma.
Na možnost přesazení jsme si nechali
vypracovat i právní názor naší právní
kanceláře, která uvádí, že přesazení neodporuje žádnému zákonu včetně zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody. My
jsme tímto dali na požadavek občanských iniciativ, a místo abychom strom
pokáceli, přesadili jsme ho. Věříme, že
díky péči, kterou mu věnujeme, zůstane
i nadále součástí centra Vráž.
Michael Pánek, jednatel IBS-ROKAL, s.r.o.

Informace odboru životního prostředí

Městský úřad Černošice, odbor životního
prostředí, jako orgán státní správy, je podle § 76 odst.1 písm.a) zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen
zákon), ve znění pozdějších předpisů příslušný povolovat kácení dřevin rostoucích
mimo les.
Městský úřad Černošice, odbor životního
prostředí, vedl řízení o povolení pokácet
dřeviny rostoucí mimo les, které jsou v místě plánované stavby na Vráži. V průběhu
řízení byla zvažována i možnost přemístit
lípu stojící v blízkosti památníku padlým.
Dříve, než bylo ve věci vydáno pravo-

mocné rozhodnutí, přistoupil investor
stavby k přesazení stromu.

Podle zákona o ochraně přírody a krajiny
není k takovému postupu potřeba povolení,
neboť zákon tuto situaci neřeší. V úvahu
přichází případný postup podle ustanovení
o sankcích, která umožňují uložit pokutu
tomu, kdo poškodí dřevinu rostoucí mimo
les.
Postup prací byl na místě zadokumentován a odbor životního prostředí zhodnotí
provedení, a pokud dospěje k přesvědčení,
že strom byl přesazením poškozen, uloží
sankci.
Odbor životního prostředí MěÚ Černošice
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Zatím je možná pohodlné odpad prostě někam vyhodit

Životní prostředí se z tragického stavu, ve kterém bylo v osmdesátých letech
minulého století, sice pomalu vzpamatovává, ale na první pohled je jasné, že
se svými odpady ještě příliš nakládat neumíme.
Naprostá většina odpadu z domácJak třídíme v Černošicích
Na celém území Černošic je rozností totiž končí na skládkách, již
méně odpadků se spaluje a jen malé místěno 26 kontejnerů na papír, 40 na
množství je tříděno a dále se využívá. plasty, 12 kontejnerů na sklo a 5 kontejnerů na tetrapaky (nápojové kartoTéměř 75 procent odpadu z domácny). Následující tabulka uvádí, kolik
ností není recyklováno vůbec. I když do těchto kontejnerů obyvatelé města
množství tříděného odpadu stoupá, v jednotlivých letech uložili odpadu
za západní Evropou stále výrazně za- a kolik činí meziroční nárůst (údaje
ostáváme.
jsou uvedeny v tunách).
Rok

Sklo

Plasty

Papír

2004

24,70

47,52

35,67

2005

63,19

80,95

102,58

289,41

2 050,91

2006

81,64

79,84

131,52

464,76

2 254,82

2007

84,44

94,02

151,60

658,02

1 917,90

Kolik ušetříme recyklací
Recyklace

Ušetří se

1 kg železného šrotu

2 kg uhlí, 4 kg rudy

1 kg umělých vláken

9,4 kWh energie

110 tun starého papíru

1 ha lesa (80 let)

Z čísel uvedených v tabulkách vyplývá,
že obyvatelé Černošic, kteří třídí papír,
v období let 2004 až 2007 zachránili
3,8 hektaru 80 let starého lesa, což je
hezké číslo, ne? Nemohlo by to ale být
ještě víc? Určitě ano!
Bioodpad třídíme už od roku 2005

Bioodpad

Směsný komunální odpad
1 729,09

kvalitu kompostu. Kdo ale nechce nebo
nemůže kompostovat, může v Černošicích využít svozu tohoto odpadu od
nemovitosti.

•

Víte, že……
základem výroby PET lahve je ropa,
neobnovitelný zdroj, jehož cena stále
stoupá a že výrobní cena petky činí
zhruba 3 Kč?

•

nejdražší jsou bezbarvé PET lahve,
na druhém místě jsou světle modré
a na třetím ty zeleně zbarvené?

•

jen okolo 43 procent obyvatel České
republiky třídí domovní odpad?

Při tlení bioodpadu na skládkách vzniZatím je možná pohodlné odpad proká metan, a právě ten, hned po oxidu stě někam vyhodit, aby ho někdo vyvezl
uhličitém, nejvíce přispívá ke globálním na skládku. Otázka zní, jestli už ovšem na
změnám klimatu. Každý dobrý hospodář té skládce sami dávno nežijeme.
Za odbor technické služby Renáta Petelíková
přitom ví, jak zbytky z kuchyně zlepší
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Z činnosti Technických služeb města Černošice

Na nástupišti mokropeské železniční zastávky opět řádili vandalové. Utrhali šrouby
připevněné lavičky a jednu z nich dokonce
hodili do kolejiště. Pracovníci technických
služeb lavičky nejprve opravili, zpevnili
jejich konstrukci a místo ukotvení pomocí
šroubů zvolili ukotvení kovovými svorníky
k betonovým sloupům na nástupišti. Výrazně tak snížili možnost nežádoucí manipulace s lavičkami.

Ve spolupráci s technickými službami
provedla v průběhu března odborná arboristická firma redukční řez tří vzrostlých
stromů na území města. Byl zmenšen objem korun a zkráceny přerostlé větve, které
hrozily ulomením. Jedním z ošetřených
stromů byl mohutný topol v ulici K Lesíku,
kudy chodí děti do školy. Další byly dvě Vrby byly odborně ošetřeny, jedna z nich
přestárlé vrby v Komenského ulici, pod byla zajištěna svorníkem proti rozlomení.
kterými město hodlá zřídit dětské hřiště.
Za odbor technických služeb Jiří Horák
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Populární akce Bezpečné Černošice se uskuteční v květnu

Na počátku školního roku 2004/5 se město Černošice přihlásilo do projektu Bezpečná cesta do školy. Od té doby iniciátorka přijetí tohoto programu místostarostka Helena Langšádlová svolává pravidelné pracovní schůzky, kterých se zúčastňují
ředitelé školských zařízení, zástupci městské policie, odboru dopravy a další. Tedy
všichni, kteří bezpečnou cestu dětí do školy mohou bezprostředně ovlivnit.
Na schůzky přicházejí s postřehy a pod- delné, či jednorázové. Jde například o vyněty, které se pak mění v pravidelně kon- hlášení výtvarné soutěže pro děti školní
trolované úkoly. Stejně tak tomu bylo i na i předškolní na téma Bezpečná cesta
schůzce, jež se konala 12. března.
s následným vyhodnocením jednotlivých
Podněty se týkaly chybějícího či poni- kategorií a udělením cen, dále o program
čeného dopravního značení především pro předškolní děti, připravovaný ve spov okolí škol a školek, dále přechodů na lupráci s BESIPEM, a mezi řidiči známou
místech, kudy přecházejí děti, dozoru akci Citron.
městské policie na těchto přechodech,
Městská policie, která do škol pravidelně
zajištění bezpečnosti na vlakových zastáv- dochází na besedy o dopravní výchově, již
kách atd.
stanovila termín konání tradiční a mezi dětNa druhé straně by pak ke zvýšení bez- mi populární akce Bezpečné Černošice, které
pečnosti dětí při jejich cestě do školy měly se zúčastňují všechny složky integrovaného
pomoci akce, které připravují ředitelé záchranného systému včetně atraktivní vý(sj)
jednotlivých škol. Ať už jde o akce pravi- zbroje. Akce se uskuteční 16. května.

Co jim tak trochu pomoci? Nedávno jsem četl v pedagogickém tisku, že je obtížné zajistit dětem bezproblémový příchod do školy a ze školy. Že rodiče chápou, že policie
nemůže všechno stačit. Že mají takové práce a nízký personální stav, a že nemohou být na
několika místech najednou.
Jako každý řidič, i já přiznávám, že je nerad potkávám na silnici. Ale můj zážitek
z dálnice, kdy jsem je tak toužebně ve sněhové kalamitě očekával a přede mnou také více
než 120 nabouraných aut, trochu změnil můj názor. Ano, mají toho plno. A pak přichází
zákonitě otázka: „Co jim tak trochu pomoci?“ A jak? Jak jim uvolnit ruce na vyšetřování
nehod, na vyšetřování zlodějen apod. A protože dělám s dětmi ve škole, kde otázka jejich
bezpečnosti je pro mě na prvním místě, obracím se na Vás s výzvou. Tedy už potřetí! Pojďte
společně zajistit dětem bezpečnost při příchodu a odchodu ze školy. Město na to rádo přispěje ze svých finančních fondů. Mám tím na mysli proškolení rodičů, dobrovolníků, kteří
dostanou pověření k takové činnosti. Mám známé, které mají sdružení Pražské matky. Doporučuji podívat se na http://www.kauza3.cz/Dobre-kauzy/Bezpecna-cesta-do-skoly.html.
Vždyť můžeme postupovat obdobně!
Abychom celé situaci pomohli – naši žáci budou vytvářet v rámci projektu Bezpečná
cesta do školy mapku, kde vyznačí svou cestu do školy a označí nebezpečná místa. A když
už děti poukáží na nebezpečí, to by bylo, abychom jim nepomohli! Prosím, zamyslete se nad
tím a pojďme celou věc řešit. Ne poukazováním, ne stížnostmi, ale společně.
PhDr. Zdeněk Moucha, ředitel školy, tel.: 251 001 601.
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Sprejery ničící majetek čekají tvrdé tresty

Ani našemu městu se nevyhýbají patologické jevy projevující se v celé společnosti,
kterými jsou například grafitti. Výtvory
sprejerů nás obklopují doslova na každém
kroku. Můžeme je spatřit na budovách,
plynových a elektrických přípojkách,
v podchodech a sportovních zařízeních,
ale i na dopravních značkách.
Škody na soukromém i veřejném majetku, které sprejeři způsobují, jdou často
do stovek tisíc korun. Represe v tomto
případě není mnoho platná. Přeřazením
grafitti z kategorie přestupku do kategorie trestného činu (poškozování cizí věci)
se pro „tvůrce“ ještě zvýšilo kouzlo nebezpečného dobrodružství dosahující až
hranice adrenalinového sportu. Přitom
tresty, jak praví zákon, nejsou malé: „Kdo
poškodí cizí věc tím, že ji postříká, pomaluje či popíše barvou či jinou látkou, bude
potrestán odnětím svobody až na jeden
rok nebo peněžitým trestem. V případě,
že způsobí škodu velkého rozsahu, hrozí
mu trest až ve výši osm let.“

Jelikož sprejerům postačí k pomalování vybraných ploch několik málo
minut, není jednoduché je při páchání
této trestné činnosti přistihnout a skutek
jim dokázat. Obracíme se proto s prosbou o pomoc na vás, občany města. Je
přece i ve vašem zájmu, aby vám tito
vandalové neničili majetek. V případě, že
uvidíte kohokoli sprejem čmárat na zeď
nebo plot, ohlaste to neprodleně na telefonní číslo městské policie (605 255 450,
724 060 620) nebo Policie ČR (158). Je to
asi jediný možný způsob, jak můžeme
v tomto případě přispět k ochraně vašeho majetku.
Str. Josef Dovjak, městská policie

Černošické podpisy jedněch z nejhorších ničitelů soukromých i veřejných majetků.
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Nové povinnosti řidičů motorových vozidel při přepravě dětí
Od 1. května vstupuje v platnost dosud
neúčinné ustanovení zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a to konkrétně § 6, odst. 1, který
upravuje přepravu dětí ve vozidle mladší
3 let a dětí, jejichž tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a výška 150 cm. Od tohoto
data je povinností každého řidiče přepravovat výše uvedené osoby pouze ve vozidle vybaveném zádržným bezpečnostním
systémem (autosedačka), a to i v uzavřené

obci. Výjimky jsou spcifikovány v uvedeném zákoně, který doporučujeme řidičům
řádně prostudovat.
Změny nastanou i v hromadné přepravě. Například autobusy, které přepravují
děti, nesmí překročit mimo obec rychlost
70 km/hod.
A protože se jedná právě o děti, městská
policie připravuje několik kontrolních akcí
zaměřených na tuto problematiku.
Str. Josef Dovjak, městská policie

Ukrajinec spadl z kola a poté požádal o politický azyl

V neděli 9. března ve 22.40 bylo městské policii telefonicky oznámeno, že
v ulici Radotínská leží na asfaltové vozovce neznámá osoba a vedle jízdní kolo. Hlídka na místě zjistila muže ukrajinské národnosti, jenž byl pod vlivem
alkoholu a kterému již vypršelo povolení k pobytu. Opilec byl předán Policii
ČR, kde následně požádal o politický azyl.
Za bláto hrozí pokuta – 27. února
v 8.45 hlídka městské policie na základě
oznámení zjistila v ulici Dobřichovická
nákladní vozidlo Tatra, které znečisťovalo vozovku bahnem. Z místa byla pořízena fotodokumentace a věc byla pro
podezření z přestupku předána odboru
dopravy městského úřadu. Řidiči hrozí
ve správním řízení až patnáctitisícová
pokuta.
Auto poškodilo závory – 1. března v 9.00
byla hlídce městské policie oznámena dopravní nehoda na železničním přejezdu
v Mokropsech. Na místě byl zjištěn osobní automobil značky Škoda Felicia i s řidičem. Vůz při dopravní nehodě poškodil
závory. Hlídka místo zajistila a uvědomila
nádraží Radotín kvůli zajištění bezpeč- Dva stromy byly vyvráceny na cyklosnosti. Věc převzala skupina dopravních tezce mezi Černošicemi a Radotínem,
nehod Praha venkov k šetření.
které spadly směrem k řece, další strom
Vichřice Ema si zařádila – Jako násle- padl v ulici K Lesíku. Zde se zřítil modek vichřice evidovala městská policie hutný topol, a to přímo na parkoviště,
pět vyvrácených stromů na území města. kde zpravidla parkují osobní vozidla

24

z města a okolí
přivážející děti do školy. V dané době
se naštěstí na místě nenacházela žádná
osoba ani zaparkované vozidlo, takže
nedošlo k žádné škodě. Všechny padlé
stromy likvidoval Sbor dobrovolných
hasičů Mokropsy.
Kamarádi měli okrást domácího
– 5. března oznámil městské policii telefonicky muž z Černošic, že v jeho domě
kamarádi jeho dcery odcizili šperky
v hodnotě asi 150 tisíc korun, které měli
následně prodat do zastavárny. Celá věc
byla předána místnímu oddělení Policie
ČR Řevnice, kde byly zahájeny úkony
trestního řízení.
Vandal poškrábal automobil – 7. března
v ranních hodinách oznámil majitel vozidla zaparkovaného v ulici Jansova, že mu
někdo ostrým tvrdým předmětem poškodil lak, a to zřejmě úmyslně. Protože škoda byla vyšší než 5 tisíc korun, převzala
věc k šetření Policie ČR pro podezření
z trestného činu poškozování cizí věci.
Pozor na krádež vozíků – 6. března
oznámil muž z ulice Plzeňská krádež přívěsného vozíku za osobní automobil. Protože se jedná o přípojné vozidlo, věc byla
předána Policii ČR. Podobná událost byla
oznámena o den později v 9.35. Ke krádeži přívěsného vozíku došlo tentokráte
v ulici Akátová. Věc byla opětovně předána Polici ČR. Z tohoto důvodu upozorňujeme majitele přípojných vozidel, aby tyto
dostatečně zajistili například připoutáním
k pevné překážce, a je-li to možné, nejlépe
na vlastním zajištěném pozemku.
Hořel kontejner na Slunečné – 8. března v ranních hodinách došlo k požáru
kontejneru na komunální odpad v ulici
Slunečná. Oheň byl uhašen jednotkou
mokropeských hasičů.

Odhozené kolo je na služebně – 8. března v 8.26 oznámil muž z ulice Vrážská, že
mu někdo v nočních hodinách odhodil na
jeho pozemek dámské jízdní kolo. Nález je
uskladněn na služebně městské policie.
Kouř zamořoval novostavby – 16. března bylo v ulici Javorová hlídkou městské
policie zjištěno pálení trávy a listí. Kouř
ze založeného ohně zamořoval několik
desítek novostaveb na Vráži. Hlídka na
místě zjistila muže ukrajinské národnosti, který byl na tuto práci najat. Strážníci
nechali oheň uhasit a věc byla dále řešena v přestupkovém řízení.
Přijel se k nám opít – 20. března v 9.47
oznámil muž z Husovy ulice, že na parkovišti u cukrárny stojí již druhý den osobní automobil Škoda Felicia a ve vozidle
že se nachází neznámá osoba. Vyslovil
obavu, zda uvedená osoba je v pořádku.
Na místě byl hlídkou městskou policie
zjištěn majitel vozidla z Prahy 6, který byl
pod vlivem alkoholu. Ve vozidle seděl již
druhý den a nebyl nijak ohrožen. Hlídce
sdělil, že zde bude parkovat ještě asi další
den, k čemuž skutečně došlo.
Gregor Dušička, vedoucí městské policie

V Černošicích došlo v roce 2007
k následující trestné činnosti:
Znásilnění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Loupež . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vloupání do rekreačních objektů . . . . . 17
Vloupání do rodinných domů . . . . . . . 38
Krádeže motorových vozidel . . . . . . . . 12
Vloupání do vozidel . . . . . . . . . . . . . . . 29
Vloupání do restaurací a prodejen . . . . . 7
Ostatní trestná činnost . . . . . . . . . . . . . 75
Celkem trestných činů. . . . . . . . . . . . . 183
Policie ČR, Obvodní oddělení Řevnice
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z radnice
(Pokračování ze strany 7)

•

I. rada ve věci Hydrogeologický průzkum toku
Švarcavy pověřuje odbor investic konzultovat s hydrogeologem možnost prověřit ztrátu vody v korytě
potoka na území města; II. rada ukládá odboru investic projednat s fy Aquaconsult možnost zjištění stavu
kanalizace – zda nedochází k průsaku vody ze Švarcavy do kanalizace (součinnost s městskou policií)

• rada ukládá vedoucímu odboru investic připravit
potřebné podklady pro žádost o dotaci na vybudování integrovaného sportoviště a veřejné vybavenosti v prostoru pod mokropeskou školou
•

rada ve věci Trasování cyklostezky v oblasti Mokropsy stanovuje variantu 1 (ulicí Na Skále, Dr. Janského, Zd. Lhoty, kolem mokropeského nádraží) jako trasu
pro vybudování cyklostezky

• rada souhlasí se zněním záměru na pronájem
pozemků ve vlastnictví města na rok 2008, s jeho
vyvěšením dne 5. 2. 2008 a ukončením podávání
žádostí dne 22. 2. 2008
•

rada souhlasí s ponecháním smlouvy uzavřené na
dobu neurčitou – Sportovní klub Kazín (smlouva uzavřena od roku 1999 za symbolické nájemné 1,- Kč/den)

• I. rada ve věci Podnikatelské smlouvy souhlasí
s ponecháním uzavřených smluv (celkem 5 smluv,
z toho 2 na dobu neurčitou) a navýšením částek za
nájemné o roční míru inflace 2,8 %; II. rada ukládá
právničce prověřit smlouvu s STE s cílem nalezení
možnosti případného ukončení smluvního vztahu
Finanční odbor

• rada souhlasí s rozdělením kladného hospodářského výsledku ZUŠ Černošice za rok 2007 (hosp. výsledek celkem 95 320 Kč; fond rezerv 19 064 Kč – 20 %;
fond odměn 76 256 Kč – 80 %)
• rada souhlasí s navrženým rozdělením kladného
hospodářského výsledku MŠ Karlická za rok 2007
(hosp. výsledek celkem 19 873,38 Kč; fond rezerv
3975 Kč – 20 %); fond odměn 15 898,38 Kč – 80 %)
•

rada schvaluje vyřazení opotřebovaného, poškozeného a nefunkčního hmotného majetku dle závěrů
inventarizace za rok 2007 – knihovna (dětské oddělení), městská policie, MěÚ (finanční a sociální odbor)
Městská policie

•

rada bere na vědomí informaci o činnosti městské
policie za rok 2007 (IL leden 08)

• rada souhlasí s nákupem vozidla značky Škoda
Fabia v ceně do 300 000 Kč (např. referenční vozidlo,

26

starší model) z důvodu kompatibility se stávajícím
vozovým parkem

• rada souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
s městem Dobřichovice o poskytování služeb městské policie
• rada ukládá odboru investic ve spolupráci s městskou policií předložit návrh řešení na zajištění sociálního zázemí pro strážníky
Technické služby

•

rada souhlasí se zvýšením ceny za m³ odpadních
vod na 38 Kč + 9% DPH za m³

• rada ve věci Nabídka firmy Meta Servis, s. r. o., na
svoz odpadních vod ve spolupráci s městem konstatuje, že se jedná o privátní smluvní vztah mezi
zájemcem o dovoz fekálií a firmou, která tuto službu
nabízí
• I. rada souhlasí se zakoupením 2 ks travních sekaček; II. rada trvá na předložení přehledu využitelnosti techniky TS v podrobném přehledu = motohodiny
(procentuální využití za rok 2007)
Dům s pečovatelskou službou

•

I. rada ukládá odboru investic předložit alespoň
3 nabídky na výměnu zámků v budově DPS na systém generálního klíče (oslovit např. fy Z+M); II. rada ukládá předložit alespoň 3 nabídky na instalaci
elektronického zámku na hlavní dveře do budovy
DPS a nákup čipů pro klienty, kteří projeví zájem
(možnost spolufinancování)
Odbor dopravy

•

rada souhlasí s osazením dopr. zn. B 13 Zákaz
vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje
3,5 t v ul. Gorkého; II. rada ukládá odboru dopravy projednat osazení tohoto dopravního značení
s příslušnými orgány; III. rada ukládá technickým
službám osadit toto dopravní značení v ul. Gorkého
poté, co bude umístění tohoto dopravního značení
projednáno
Odbor územního plánování a stavebního řádu

•

rada bere na vědomí Usnesení 2.1.1. z 29. schůze
rady města ze dne 7. 1. 2008 – Přestavba domu č.
p. 728 na rodinný dům s podnikatelskou činností
(pozemky parc. č. 1683 a 1691/13) – Ostružinová
ulice

• I. rada v souladu s § 98 zákona 183/2006 Sb.,
v platném znění, rozhodla, že bude vydána stavební
uzávěra na pozemky č. parc. 469, 470/1, 470/2, 470/5,
470/6, 470/7, část 471/8, 471/10, 471/14 a 471/17
v kat. území Černošice a na pozemky, které z těchto

z radnice
pozemků budou případně odděleny; II. rada ukládá
stavebnímu úřadu, aby v zákonem stanovených lhůtách předložil radě další podklady pro výše uvedenou stavební uzávěru
Různé
Z komise životního prostředí
komise dává opětovně podnět ke zvážení rozšíření
separačních stanovišť na tříděný odpad (ve městě je
13 stanovišť na separovaný odpad, z toho kontejnerů
12 na sklo, 39 na plasty, 24 na papír a 5 na nápojové
kartony)
komise navrhuje vybudování nových stanovišť, např.
na parkovišti na nádraží v Mokropsech (odlehčení
kontejnerového stání u samoobsluhy u Brymů), u trafostanice v ul. Ostružinová pro lokalitu Lada, na
komunikaci Táborská (spodní část), na komunikaci
Mokropeská; dále urguje kontejnerové stanoviště na
separovaný odpad před velkoprodejnou Tesco

• I. rada ukládá odboru investic prověřit možnosti
zřízení nových kontejnerových stání ve zmíněných
lokalitách
komise doporučuje údržbu zeleně okolo trafostanice u mokropeské školní jídelny (vykácení náletové
zeleně)

• II. rada pověřuje technické služby provést údržbu
zeleně okolo trafostanice u školní jídelny
komise upozorňuje na nepořádek v okolí nádob na
komunální odpad u školní jídelny

• III. rada žádá ředitele školy o zjednání nápravy
a častější kontrolu
Užívání pyrotechnických předmětů
pí Lenka Kalousková seznámila členy komise s požadavkem doc. Přibyla přijmout vyhlášku regulující
užívání pyrotechnických předmětů na území města;
na toto téma proběhla diskuze a většina členů komise neshledala k podobné vyhlášce důvod

•
•

IV. rada bere na vědomí

rada ukládá odboru kancelář starosty projednat
s ředitelem ZŠ Černošice instalaci automatu na
mléčné výrobky v budově ZŠ v Komenského ul.
a připomínky rodičů uvedené v zápise z 10. schůze
školské komise

• rada souhlasí s připojením města Černošice k akci
Vlajka pro Tibet
• rada schvaluje program 10. zasedání zastupitelstva
města
•

rada ukládá technickým službám připravit zazelenění

prostoru nepoužívané cesty (cestička u domů fy Skanska v prostoru mezi protihlukovou zdí a vozovkou).

32. schůze rady města
konaná 18. února 2008
Odbor investic a správy majetku

• rada souhlasí se stavbou rodinného domu na
pozemku parc. č. 62/1 v Komenského ulici podle
předložené dokumentace
• rada souhlasí s přesahem požárně nebezpečného
prostoru garáže na pozemek města v Jedlové ulici
• rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě NN pro
výstavbu čtyř rodinných domů v ulicích Dobřichovická–Javorová podle předložené situace
• rada nesouhlasí s přestavbou a nástavbou chaty č.
e. 128 V Topolích podle předložené dokumentace;
objekt je možno rekonstruovat pouze ve stávajícím
půdorysu a výšce
• rada souhlasí se stavebními úpravami rodinného
domu č. p. 1395 v Hradecké ulici podle předložené
dokumentace
• rada souhlasí s výstavbou zpevněné plochy pro
dva automobily na pozemku parc. č. 2366 ve Střední
ulici podle předložené dokumentace
• rada souhlasí s vypracováním projektového dodatku pro úpravy třídy před instalací akustického
podhledu v MŠ Karlická
• rada souhlasí s uvolněním částky 30 000 Kč na
zakoupení přípravné projektové dokumentace potřebné k vybudování komunikace Zvonková
• I. rada souhlasí s dobudováním chybějící části (cca
38 m) chodníku v Mokropeské ulici; II. rada ukládá
odboru investic předložit nabídky na dobudování chybějících úseků chodníků v ul. Mokropeská
a Dr. Janského (od č. p. 412 směrem k samoobsluze
U Brymů)
• rada souhlasí se stavbou reklamního pylonu pro
prodejnu Tesco – Centrum Vráž podle upravené
projektové dokumentace
m rada souhlasí se stavbou kanalizační přípojky
k domu č. p. 39 v Radotínské ulici podle upraveného
návrhu trasy

• I. rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o provedení
překládky podzemního vedení a zařízení sítí elektronických komunikací v ul. Kladenská; II. rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na přeložku sdělovacího vedení
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z radnice
• I. rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o provedení
překládky podzemního vedení a zařízení sítí elektronických komunikací v ul. Fügnerova; II. rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na přeložku sdělovacího vedení ve
Fügnerově ulici
• rada ve věci Dešťová kanalizace v Kladenské ulici
a zatrubnění vodoteče v ulici K Lesíku – úprava projektové dokumentace ukládá odboru investic jednat
o snížení ceny nebo předložit 3 nabídky na úpravu
projektové dokumentace dešťové kanalizace a úpravu vodoteče
• rada ukládá stavebnímu úřadu zahájit řízení o nařízení připojení nemovitosti č. p. 50 v ulici Radotínská na splaškovou kanalizaci
• rada souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku
města ve výši 17 000 Kč na vybudovanou tlakovou
kanalizační přípojku k domu č. p. 472 v ulici Zd.
Lhoty
•

rada souhlasí s tím, že stavba plotu na pozemku
města parc. č. 2855/4, související se stavbou rodinného
domu, bude zahájena v době, kdy uvedený pozemek nebude dosud v majetku žadatele (zavkladování na KN)

• rada vzhledem k možnosti získat dotaci na zpracování projektu cyklostezek v regionu Dolní Berounka
souhlasí s vedením cyklostezek dle předloženého
návrhu

• rada ukládá odboru investic připravit smlouvy
o partnerství, potřebné pro projekt Regionálního
operačního programu Bike and Ride
•

rada souhlasí s finanční spoluúčastí města
Černošice na projektu Regionálního operačního
programu Bike and Ride podle podmínek vypsaných ve výzvě k podání projektu (7,5 % spoluúčast
žadatele + náklady zakládající VP – neuznatelné
náklady)

• rada vybírá fy AGE project, s. r. o., pro zpracování
projektové dokumentace Bytový dům Mokropsy za
nabídnutou cenu
• rada ve věci Stavební opravy a nová elektroinstalace v domě č. p. 627 – Slunečná ulice ukládá odboru
investic vyslat do bytu žadatele interního znalce
bytového fondu k prověření situace
• rada ve věci Žádost o prodej pozemku parc. č.
4054/2 a 4054/1, který je součástí pozemku PK 563,
oba v k. ú. Černošice ve vlastnictví města, ukládá
odboru investic zaslat odpověď žadateli se žádostí
zajištění zpracování geometrického plánu
• rada ukládá odboru investic provést aktualizaci
pojištěných budov – zrušení pojištění budovy městského kulturního střediska v pojistné smlouvě č.
150548686

• rada bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových
prostor v objektu města – Karlštejnská 259

• I. rada souhlasí s nabídkou vyhotovení geometrického plánu v ceně do 35 tis. Kč v souvislosti s převodem komunikace Dr. Janského a pozemků pod touto
komunikací z majetku Středočeského kraje na město
Černošice; II. rada žádá o informaci o možnosti
převodu záruky na provedenou rekonstrukci (Středočeský kraj)

• rada souhlasí se zvýšením nájmu za nebytové prostory o inflační koeficient za rok 2007 (2,8 %)

•

• rada pověřuje odbor investic přípravou textu
nařízení města o stavební uzávěře na nové povrchy
komunikací

• rada souhlasí s tím, aby zpracováním žádosti
o dotaci z fondů Regionálního operačního programu byla na základě její nabídky pověřena společnost
Cautor Projects & Advising, a. s.
• rada ve věci Výběrové řízení na zpracovatele projektu DUR a DSR u Mokropeského nádraží přijímá
nabídku fy in.Spira Group, s. r. o., (600 000 Kč bez
DPH) za podmínek:
1) v případě nezískání dotace bude cena snížena na
200 000 Kč bez DPH
2) projektová dokumentace pro ÚR i SP bude zpracována v potřebném rozsahu dle příslušných
předpisů a v rozsahu dle požadavků stanovených
pro žádosti o dotaci
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Finanční odbor
rada souhlasí se zahrnutím zvýšených výdajů za
stravování předškolních dětí, které se stravují v ZŠ,
do návrhu rozpočtu MŠ Topolská

• I. rada schvaluje vyřazení opotřebovaného, poškozeného a nefunkčního hmotného majetku v MŠ
Karlická dle předloženého návrhu; II. rada ukládá
technickým službám provést likvidaci vyřazené boudy na pozemku MŠ Karlická
• rada revokuje své rozhodnutí ze dne 3. 12. 2007
a souhlasí s prominutím stočného žadatelům za
množství 454 m³ a 83 m³; rada dále revokuje své
rozhodnutí ze dne 17. 12. 2007 a souhlasí s prominutím stočného žadatelce za množství 130 m³
• rada souhlasí s odprodejem staré vyřazené skříně
z majetku města za cenu 500 Kč

z radnice
•

kulturních a sportovních akcí dle návrhu žadatelky
a pověřuje právničku města sepsáním příslušné
smlouvy s uvedenou zájemkyní.

• I. rada souhlasí s instalací lamp veřejného osvětlení v ulicích Komenského (1 ks) a Topolská (2 ks);
II. rada ukládá technickým službám zajistit instalaci
lamp dle předloženého návrhu

10. zasedání zastupitelstva
města z 18. února 2008

Technické služby
rada souhlasí s předloženým rozpočtem na rekonstrukci chlorovny u vodárny Radotínská

•

rada ve věci Přehled využití techniky odboru technické služby bere zprávu na vědomí a žádá interní
auditorku o supervizi předložených údajů
Odbor dopravy

•

I. rada souhlasí se prodloužením autobusových
spojů linky č. 415 (prodloužení některých spojů, které
končí v zastávce U Transformátoru, odkud se autobus
vrací stejnou trasou zpět; těchto spojů by bylo využito
pokračováním trasy, a to průjezdem ulic Slunečná
– Dr. Janského s konečnou zastávkou v ul. Karlštejnská
zastávka Nádraží, Černošice – nástupní); II. rada doporučuje technickým službám zajistit stabilní sjízdnost
komunikace Slunečná zejména v zimních měsících;
III. rada ukládá odboru dopravy zajistit realizaci
Životní prostředí

•

rada ukládá technickým službám zajistit odborné
ošetření dvou stromů (vrb) v Komenského ul. arboristickou firmou
Tajemník úřadu

•

rada nemá námitek proti přijetí směrnice č. 7/2008
– Příručka jakosti
Odbor územního plánování a stavebního řádu

• rada souhlasí s podpisem dodatku smlouvy o dílo
na zpracování regulačních plánů (změna termínu
vyhotovení) a s podpisem smlouvy o dílo s A+R
Systém, s. r. o., za celkovou cenu 200 000 Kč + DPH
Různé

•

rada ve věci Návrh na zpřehlednění úřední desky
MěÚ konstatuje, že z technických důvodů nelze realizovat předložený návrh řešení

• rada souhlasí s předloženým grafickým návrhem
www stránek města
• rada bere na vědomí zprávu o činnosti komise
sociální a zdravotní za rok 2007 a komise dopravní
• rada ukládá odboru investic ve spolupráci s fy
Aquaconsult prověřit možnost připojení nemovitostí č. p. 460 a 461 na splaškovou kanalizaci, a to z ul.
Kazínská (na hlavní tlakový přivaděč k ČOV)
•

rada ve věci Pronájem části veřejné pláže města
souhlasí s provozováním občerstvení a pořádání

•

zastupitelstvo po projednání I. schvaluje:

1) přílohu č. 2 zřizovací listiny ZŠ Černošice – předání nové budovy základní školy na pozemcích p. č.
2657/20, p. č. 2659, p. č. 2660, p. č. 2661/1 a p. č. 2665
v obci a k. ú. Černošice, zaps. v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,
Katastrálním pracovištěm Praha-západ pro obec
a k. ú. Černošice, na listu vlastnickém 10001 do
správy ZŠ Černošice, IČ 61385158, se sídlem Pod
Školou 447, Černošice
2) dodatek č. 2 zřizovací listiny MŠ Černošice se sídlem v Topolské ulici, jímž se určuje, že tato mateřská
škola je provozována kromě budovy svého sídla
rovněž v nové budově ZŠ Černošice na adrese Pod
Školou 447, Černošice
3) přílohu č. 2 zřizovací listiny MŠ Černošice se
sídlem v Karlické ulici, Černošice – předání zrekonstruované budovy pavilonu mateřské školy do
správy Mateřské školy
II. souhlasí s omezením užívání nové budovy ZŠ Černošice základní školou pro potřeby provozování jedné třídy a kabinetu MŠ Černošice v Topolské ulici
III. ukládá místostarostce Heleně Langšádlové zabezpečit realizaci tohoto usnesení zastupitelstva.
Výsledek hlasování:
15 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel,
návrh usnesení byl přijat.

• zastupitelstvo podle § 84 odst. 2 písm. p) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem
Černošice a městem Dobřichovice o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
Výsledek hlasování:
15 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel,
návrh usnesení byl přijat.

• zastupitelstvo souhlasí s uzavřením leasingové
smlouvy na vozidlo Škoda Fabia II Ambiente 1,4 16V
63 kW pro potřeby Městské policie Černošice
Výsledek hlasování:
15 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel,
návrh usnesení byl přijat.
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•

zastupitelstvo I. bere na vědomí:

1) zastupitelstvo bere na vědomí záměr na přesun
plochy PP (veřejná zeleň – parky) v lokalitě Zastávka – Mokropsy při zachování její velikosti s tím, že
se vytvoří izolační pás zeleně o přibližné šířce 10 m,
zejména u pozemků č. parc. 5125/27 a 5125/28

• zastupitelstvo souhlasí s navrhovanou směnou pozemků za podmínky, že společnost IDD vybuduje na
své náklady na nově vzniklé přístupové komunikaci
ke sportovišti živičný povrch.
Výsledek hlasování:
13 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi,
návrh usnesení byl přijat.

2) přehled uplatněných požadavků dotčených orgánů, podnětů sousedních obcí a ostatních připomínek
zapracovaných do návrhu zadání změny č. 10 ÚPNSÚ Černošice lokalita Zastávka – Mokropsy

• zastupitelstvo schválilo návrh sloučení rozpravy
a hlasování k následujícím 19 bodům programu

3) návrh zadání změny č. 10 ÚPNSÚ Černošice
lokalita Zastávka – Mokropsy, upravený v souladu
s § 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., (dále jen „stavební zákon“) na základě uplatněných požadavků,
podnětů a připomínek

16 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel
návrh o sloučení projednávání a hlasování byl přijat.

II. schvaluje: zastupitelstvo obce příslušné podle § 6
odst. 5 písm. b) stavebního zákona schvaluje podle
§ 47 odst. 5 stavebního zákona zadání změny č. 10
územního plánu sídelního útvaru Černošice lokalita
Zastávka – Mokropsy
Výsledek hlasování:
14 pro, nikdo proti, 1 se zdržel,
návrh usnesení byl přijat.

•

zastupitelstvo schvaluje budoucí bezúplatné nabytí
stavby Tlakové kanalizace v ulici Pod Višňovkou od
paní Věnceslavy Vokáčové, bytem Černošice, Topolská 523, a paní Mgr. Aleny Číhalové, bytem Černošice,
Na Drahách 1192, městem Černošice do sta dní ode
dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí,
jímž bude povoleno užívání této stavby, a to uzavřením smlouvy darovací dle ust. § 628 a násl. o. z.

Výsledek hlasování:
15 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel,
návrh usnesení byl přijat.

•

zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace státního
rozpočtu ve výši 4 mil. Kč na akci Rekonstrukce
komunikace Kladenská SO 121

Výsledek hlasování:
16 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel,
návrh usnesení byl přijat.

• zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace ze státního
rozpočtu ve výši 3 314 000 Kč na akci Rekonstrukce
ulic Fügnerova a V Rybníčkách po přívalových deštích
Výsledek hlasování:
15 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel,
jeden zastupitel nebyl přítomen,
návrh usnesení byl přijat.
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• zastupitelstvo schválilo návrhy usnesení k následujícím 19 bodům programu
•

zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi společností Středočeská plynárenská, a. s., budoucí
oprávněný z věcného břemene, a městem Černošice,
budoucí povinný z věcného břemene, na zřízení
plynovodní přípojky v ulici Topolská na pozemku
parc. PK 730 v k. ú. Černošice ve vlastnictví města
Černošice za jednorázovou úplatu 500 Kč

•

zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi společností Středočeská plynárenská, a. s., budoucí
oprávněný z věcného břemene, a městem Černošice,
budoucí povinný z věcného břemene, na zřízení
plynovodní přípojky v ulici Alešova na pozemku
parc. č. 1542 v k. ú. Černošice ve vlastnictví města
Černošice za jednorázovou úplatu 500 Kč

•

zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
mezi společností Středočeská plynárenská, a. s.,
budoucí oprávněný z věcného břemene, a městem
Černošice, budoucí povinný z věcného břemene,
na zřízení plynovodní přípojky v ulici Mokropeská
na pozemku parc. č. PK 718/2 v k. ú. Černošice ve
vlastnictví města Černošice za jednorázovou úplatu
500 Kč

•

zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi společností Středočeská plynárenská, a. s., budoucí
oprávněný z věcného břemene, a městem Černošice,
budoucí povinný z věcného břemene, na zřízení plynovodní přípojky v ulici Sv. Čecha na pozemku parc.
č. PK 650/3 v k. ú. Černošice ve vlastnictví města
Černošice za jednorázovou úplatu 500 Kč

• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
mezi společností STP Net, s. r. o., budoucí oprávněný

z radnice
z věcného břemene, a městem Černošice, budoucí
povinný z věcného břemene, na zřízení plynovodní
přípojky v ulici Jedlová na pozemku parc. č. 1643
v k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za
jednorázovou úplatu 500 Kč

•

zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene č.
IV-12-6002058/2 mezi společností ČEZ Distribuce,
a. s., budoucí oprávněný z věcného břemene, a městem Černošice, budoucí povinný z věcného břemene,
na rozšíření kNN v ulici Dr. Janského na pozemcích
parc. č. 2648, parc. č. 2583 a PK 721, všechny v k. ú.
Černošice ve vlastnictví města Černošice, za jednorázovou úplatu 17 000 Kč

• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
č. IV-12-6001181/1 mezi společností ČEZ Distribuce,
a. s., budoucí oprávněný z věcného břemene, a městem Černošice, budoucí povinný z věcného břemene,
na rozšíření kNN v ulici Lidická na pozemku parc. č.
1984 v k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice
za jednorázovou úplatu 7 000 Kč
•

zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
č. IV-12-6003317/2 mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., budoucí oprávněný z věcného břemene,
a městem Černošice, budoucí povinný z věcného
břemene, na rozšíření kNN v ulici Mokropeská
na pozemku parc. č. PK 718/2 v k. ú. Černošice ve
vlastnictví města Černošice za jednorázovou úplatu
600 Kč

• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene č.
IV-12-6003328/2 mezi společností ČEZ Distribuce, a.
s., budoucí oprávněný z věcného břemene, a městem
Černošice, budoucí povinný z věcného břemene, na
rozšíření kNN v ulici Topolská na pozemku parc. č.
PK 730 v k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za jednorázovou úplatu 500 Kč
•

zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene č.
IV-12-6003357/2 mezi společností ČEZ Distribuce,
a. s., budoucí oprávněný z věcného břemene, a městem Černošice, budoucí povinný z věcného břemene,
na rozšíření kNN v ulici Tyršova na pozemcích parc.
č. PK 661/4 a 646/1, všechny v k. ú. Černošice ve
vlastnictví města Černošice, za jednorázovou úplatu
3 700 Kč

• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene me-

zi společností Středočeská plynárenská, a. s., budoucí
oprávněný z věcného břemene, a městem Černošice,
budoucí povinný z věcného břemene, na zřízení
plynovodní přípojky v ulici K Lesíku na pozemcích
parc. č. 2756/7, 2756/11, PK 727 a PK 728, všechny
v k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice, za
jednorázovou úplatu 500 Kč

•

zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene č.
IV-12-6003816/1 mezi společností ČEZ Distribuce,
a. s., budoucí oprávněný z věcného břemene, a městem Černošice, budoucí povinný z věcného břemene,
na stavbu Černošice, Dobřichovická – kNN, RD Universal na pozemku parc. č. PK 717/2 v k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za jednorázovou
úplatu 14 000 Kč

•

zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi společností Středočeská plynárenská, a. s., budoucí
oprávněný z věcného břemene, a městem Černošice,
budoucí povinný z věcného břemene, na zřízení plynovodní přípojky stavby RD Universal na pozemku
parc. č. 1588/5 a PK 717/2, oba v k. ú. Černošice ve
vlastnictví města Černošice, za jednorázovou úplatu
500 Kč

•

zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
se společností Telefónica O Czech Republic, a. s.,
budoucí oprávněný z věcného břemene, a městem
Černošice, budoucí povinný z věcného břemene,
na vedení telekomunikačního kabelu na pozemcích
parc. č. 2916, 2917/9 a 2917/116 v k. ú. Černošice ve
vlastnictví města Černošice za jednorázovou úplatu
500 Kč pro město Černošice

•

zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
se společností Telefónica O₂ Czech Republic, a. s.,
budoucí oprávněný z věcného břemene, a městem
Černošice, budoucí povinný z věcného břemene, na
vedení telekomunikačního kabelu na pozemku parc.
č. PK 718/2 v k. ú. Černošice ve vlastnictví města
Černošice za jednorázovou úplatu 500 Kč pro město
Černošice

•

zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
se společností Telefónica O₂ Czech Republic, a. s.,
budoucí oprávněný z věcného břemene, a městem
Černošice, budoucí povinný z věcného břemene,
na vedení telekomunikačního kabelu na pozemcích parc. č. 2917/9, 2917/112, 2917/116, 2917/117

31

z radnice
a 2917/134, všechny v k. ú. Černošice ve vlastnictví
města Černošice, za jednorázovou úplatu 2.430 Kč
pro město Černošice

• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
se společností Telefónica O₂ Czech Republic, a. s.,
budoucí oprávněný z věcného břemene, a městem
Černošice, budoucí povinný z věcného břemene,
na vedení telekomunikačního kabelu na pozemku
parc. č. PK 751 v k. ú. Černošice ve vlastnictví města
Černošice za jednorázovou úplatu 100 Kč pro město
Černošice
• zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v souvislosti s přeložkou sdělovacího vedení v ulici Fügnerova podle zpracované projektové dokumentace SO
423 komunikace Fügnerova – přeložka sdělovacího
vedení
•

zastupitelstvo schvaluje uzavření Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
v souvislosti s přeložkou sdělovacího vedení v ulici
Kladenská podle zpracované projektové dokumentace SO 428 komunikace Kladenská 2. část – úprava
sdělovacího vedení
Hlasování o návrzích usnesení k výše uvedeným
19 bodům:
16 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel,
návrhy usnesení byly přijaty.

• zastupitelstvo schválilo návrh sloučení rozpravy
a hlasování k následujícím 5 bodům programu
• zastupitelstvo schválilo návrhy usnesení k následujícím 5 bodům programu:
•

zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-66201768 mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněný z věcného
břemene, a městem Černošice, povinný z věcného
břemene, na rozšíření kNN v ulici Kladenská na
pozemku parc. č. 2174/1 v k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za jednorázovou úplatu
5 000 Kč

• zastupitelstvo města Černošice souhlasí s podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
městem Černošice, oprávněný z věcného břemene,
a spoluvlastníky pozemku parc. č. 1682/114 – ul. Ostružinová v obci a k. ú. Černošice, povinný z věcného břemene, na umístění stavby veřejného osvětlení;
věcné břemeno se zřizuje bezúplatně
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o zřízení věcného břemene mezi městem Černoši-
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ce, oprávněný z věcného břemene, a spoluvlastníky
pozemku parc. č. 1682/115 – ul. Ostružinová v obci
a k. ú. Černošice, povinný z věcného břemene, na
umístění stavby veřejného osvětlení; věcné břemeno
se zřizuje bezúplatně

•

zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o zřízení věcného břemene mezi městem Černošice, oprávněný z věcného břemene, a spoluvlastníky
pozemku parc. č. 1682/116 – ul. Ostružinová v obci
a k. ú. Černošice, povinný z věcného břemene, na
umístění stavby veřejného osvětlení; věcné břemeno
se zřizuje bezúplatně

• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností STP Net,
s. r. o., oprávněný z věcného břemene, a městem
Černošice, povinný z věcného břemene, na zřízení
plynovodní přípojky v ulici Borůvková na pozemku
parc. č. 2917/12 v k. ú. Černošice ve vlastnictví města
Černošice za jednorázovou úplatu 500 Kč
Výsledek hlasování o návrzích usnesení k předcházejícím 5 bodům:
15 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel,
1 zastupitel nebyl přítomen,
Návrhy usnesení byly přijaty.

•

zastupitelstvo schvaluje budoucí bezúplatné nabytí
části pozemku p. č. 2507/9 v obci a k. ú. Černošice,
zaps. v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ pro obec a k. ú. Černošice na
listu vlastnickém 10247, na kterém bude situována
místní komunikace v ul. Tolstého, městem Černošice
od manželů Marie a Františka Pražákových, a to uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě darovací dle ust.
§ 50 a o. z. do sta dnů ode dne schválení geometrického plánu, jímž bude tato část pozemku pod místní
komunikací oddělena

• zastupitelstvo města Černošice schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p. č. 5129/35 a p. č. 5129/36, oba
v obci a k. ú. Černošice, zaps. v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,
Katastrálním pracovištěm Praha-západ pro obec
a k.ú. Černošice na listu vlastnickém 2344, městem
Černošice od pana Vladimíra Pošmourného, bytem
Dr. Janského 596, Černošice, a to uzavřením darovací smlouvy dle ust. § 628 a násl. o. z.
•

zastupitelstvo souhlasí s bezúplatným převodem
1/40 pozemku pod komunikací č. parc. KN 4806
(lokalita osady Radost) v k. ú. Černošice od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových

z radnice
• zastupitelstvo po projednání upřesňuje své usnesení č. 37/9 ze dne 19. 11. 2007, které bude znít takto:
Zastupitelstvo města Černošice po projednání:
I. schvaluje:
- prodej pozemku p. č. 2855/5 – ost. pl. o výměře
67 m² v obci a k. ú. Černošice vzniklého geometrickým plánem č. 3306-4/2008 zpracovaným Alexandrem Zvěrevem – GART, U Skládky 3/958, Praha 9,
dne 17. 1. 2008, potvrzený Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ dne 11. 2. 2008 pod č. j. 138/2008, z pozemku
p. č. 2855/4 v obci a k. ú. Černošice zaps. v katastru
nemovitostí téhož vedeném pro obec a k. ú. Černošice na listu vlastnickém 10001, a to manželům paní
Ing. Petře a panu Ing. Marcelu Dostalovým, oběma
bytem Högerova 1098/11, Praha 5-Hlubočepy, za
cenu Kč 500 á m² splatnou před podáním návrhu na
vklad do katastru nemovitostí, a to uzavřením kupní
smlouvy dle ust. § 588 a násl. o. z.
- prodej pozemku p. č. 2855/4 – ost. pl. o výměře
26 m² v obci a k. ú. Černošice vzniklého geometrickým plánem č. 3306-4/2008 zpracovaným Alexandrem Zvěrevem – GART, U Skládky 3/958, Praha 9,
dne 17. 1. 2008, potvrzený Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ dne 11. 2. 2008 pod č. j. 138/2008 oddělením
p. č. 2855/5 z p. č. 2855/4 o výměře 93 m² v obci
a k. ú. Černošice zaps. v katastru nemovitostí téhož
vedeném pro obec a k. ú. Černošice na listu vlastnickém 10001, a to paní Mgr. Aleně Číhalové, bytem
Na Drahách 1192, Černošice, za cenu Kč 500,- Kč á
jeden metr čtvereční, splatnou před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí, a to uzavřením
kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. o. z.
II. ukládá panu PhDr. Michalu Jiroutovi, místostarostovi, zabezpečit realizaci tohoto usnesení zastupitelstva

• zastupitelstvo ve věci Záměr prodeje pozemků
pro výstavbu čerpací stanice PHM, ul. Radotínská,
nepřijalo protinávrh usnesení, který předložila pí
Mašatová: Změna přílohy „Záměr města Černošice
prodat pozemky...“ – stanovení minimální výše nabídnuté kupní ceny 2 500 Kč/m².
• zastupitelstvo nepřijalo protinávrh usnesení, který
předložil pan starosta: Změna přílohy „Záměr Města
Černošice prodat pozemky...“ – vypuštění stanovení
minimální výše nabídnuté kupní ceny.
•

zastupitelstvo:

I. schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 4271/36

– ost. pl. o výměře 1451 m² v obci a k. ú. Černošice
vzniklého geometrickým plánem č. 3222-6/2007
ze dne 9. 8. 2007 (vyhotovený Tomášem Lojdou,
Koněvova 605/2, Praha 3, schválený Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ pod čj. 2138/2007 dne 3. 9.
2007) z pozemku p. č. 4271/25 k. ú. Černošice zaps.
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm
Praha-západ pro obec a k. ú. Černošice na listu vlastnickém 10001, pozemku p. č. 4271/37 – ost. pl. o výměře 566 m² v obci a k.ú. Černošice vzniklého týmž
geometrickým plánem z pozemku p. č. 4271/27 k. ú.
Černošice zaps. tamtéž na listu vlastnickém 10001,
a pozemku p. č. 4271/11 – trvalý travní porost o výměře 892 m² vzniklého týmž geometrickým plánem
z pozemku p. č. 4271/11 k. ú. Černošice zaps. tamtéž
až doposud na listu vlastnickém 525, pro výstavbu
čerpací stanice PHM tak, jak uvedeno v příloze tohoto usnesení
II. ukládá místostarostovi PhDr. Michalu Jiroutovi
zabezpečit realizaci tohoto usnesení zastupitelstva

• zastupitelstvo přijalo protinávrh usnesení, který
předložil Mgr. Kořínek: Zastupitelstvo pověřuje radu
města, aby v rámci realizace usnesení o prodeji pozemku pro čerpací stanici PHM byly i přímo osloveny
přední firmy provozující sítě PHM v České republice.
• zastupitelstvo schvaluje Strategický plán rozvoje
města Černošice
• zastupitelstvo ve věci Kulturní sál města jako součást výstavby II. etapy Centra Vráž nepřijalo návrh
usnesení: Zastupitelstvo města Černošice souhlasí
s realizací kulturního střediska dle nabídky investora
a zároveň souhlasí se změnou územního plánu, který
zlegalizuje nepovolenou nástavbu objektu Centra
Vráž – etapa I.
• zastupitelstvo přijalo návrh usnesení, který předložil Mgr. Kořínek:
Zastupitelstvo pověřuje radu města, aby dále jednala o snížení ceny za vybudování kulturního sálu
a souvisejících prostor v Centru Vráž, a to zejména
s ohledem na výhrady ke správnosti aktuálně předložené cenové kalkulace firmy IBS – Rokal, které byly
vysloveny v odborném posudku Ing. Kubištové.

• zastupitelstvo ve věci Návrh nového jednacího
řádu (předkládá p. Kořínek) nepřijalo protinávrh
usnesení, který předložil pan starosta: Zastupitelstvo
města ukládá tajemníkovi městského úřadu do příštího zasedání zastupitelstva předložit návrh jednacího
řádu, který bude doplněn o změny § 4, 6 a 8.
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Černošičtí včelaři zvou na zajímavou přednášku
Když slyšíme o včelách a včelařích, představíme si asi v první řadě med namazaný na
chleba k snídani, případně lžičku medu do čaje při nachlazení. K tomu si možná ještě vzpomeneme na to, co nyní často slyšíme v televizi nebo čteme v novinách o chorobách včel.
Včelí škůdci a choroby, které se
Další pozoruhodnou látkou je
k nám dostaly z různých částí svěpropolis. Včely jej získávají sběta, v poslední době výrazně snižurem pryskyřic v přírodě a jejich
jí početní stavy včelstev. Úbytkem
úpravou. Slouží jim k potlačení
růstu nevhodných organismů
včel ovšem není ohrožen jen ten
v úle. Právě pro tyto desinfekční
med na chleba, ale v mnohem
účinky používáme propolis ve
větší míře úroda ovoce na našich
zahradách. I na polích bude letos zřejmě formě tinktur nebo mastí, v medicíně jamenší úroda téměř všech kvetoucích rost- ko účinný desinfekční prostředek, mnohlin. Naštěstí se to netýká obilovin, obilí je dy i v případech, kdy ostatní způsoby
opylováno větrem. Další dobrá zpráva je, potlačení infekce selhávají.
že žádná z včelích chorob nemůže nijak
Mateří kašička, kterou včely používají ke
ohrozit lidský organismus. Věřme tedy, krmení včelí matky (královny), je jedinečný
že současný úbytek včel je dočasný, a že komplex biologicky aktivních látek podpobrzy se podaří choroby potlačit a včelstva rujících životní funkce. V kosmetice již dloubudou opět prospívat.
ho užívaný pod označením Gelée Royal.

Včelí produkty jsou zdravé a léčivé

Vraťme se však k včelím produktům,
které obohacují náš stůl, působí příznivě na naše zdraví a v mnoha případech
mají i léčebné účinky. Jsou tradované po
generace v lidovém léčitelství i potvrzené a obohacené poznatky současné vědy
o zdravé výživě i současnou medicínou.
V prvé řadě musíme mluvit o medu,
nejrozšířenějším produktu včel. Je to bohatý a pohotový zdroj energie pro děti,
sportovce, rekonvalescenty, ale i seniory.
Dodává tělu energii rychle a prakticky
nezatěžuje zažívací systém. Není to ale
jen jednoduchý cukerný roztok, obsahuje
široké spektrum vitaminů, minerálních
látek, aminokyselin, enzymů a dalších
biologicky aktivních molekul, které prokazatelně příznivě působí na náš zdravotní
stav. Jeho pravidelnou konzumaci lze tedy
vřele doporučit.
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V medicíně i kosmetice je využíván
i včelí jed. Navzdory názvu může tento
produkt izolovaný z žihadlových váčků
včel příznivě působit na lidský organismus. Podporuje prokrvení tkání, urychluje
hojení ran a lze jej použít třeba i k tonizaci
lidské pokožky v kosmetice.
Přednáška v Clubu Kino
Chcete-li se dozvědět více o příznivých
účincích včelích produktů na lidský organismus, přijďte na přednášku, kterou pořádá černošická organizace Českého svazu
včelařů v Clubu Kino 11. dubna od 16.30
do 19.00. Hovořit bude MUDr. Jiří Brožek.
Svoji přednášku Včelí produkty v medicíně
i kuchyni doplní bohatými ukázkami jednotlivých přípravků. Srdečně jsou zváni
všichni zájemci o včely, zdravou výživu
a zdravý životní styl.
RNDr. Ivan Babůrek, jednatel ZO ČSV, o. s.,
Černošice
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Velikonoční malování kraslic s živým překvapením

Týden před Zeleným čtvrtkem se v Domě s pečovatelskou službou konala další
Tvůrčí dílna seniorů a dětí z výtvarného ateliéru Základní umělecké školy. Tentokrát byla věnována velikonočnímu malování, a to voskovému malování vajec včelím
voskem. Povídalo se o historii malby kraslic a soutěžilo se o nejkrásnější kraslici
malovanou jak seniory, tak juniory.

Všichni účastníci výtvarné soutěže malovali
kraslice opravdu pěkně,
moc se snažili. Na výherce
totiž čekala odměna, a ne
ledajaká. Hotové kraslice
dostaly jmenovku složenou tak, aby nebylo vidět,
kdo ji maloval. Patrné bylo
jen rozdělení kraslic na
seniorské a juniorské. Výtvarná komise ve složení
Míša Šlesingerová a Jana
Nováková (za velké žákyně), Mirek Strejček za DPS,
pan redaktor Informačního listu za hosty a paní Za velkého zájmu děvčat z výtvarného ateliéru převzala paní
Svatava slepičku z rukou paní učitelky Bláhové
učitelka Hana Bláhová za
ZUŠ měla před sebou nelehký úkol. Nic- skvělý nápad. Slepička, modelka a heméně rozhodla, že:
rečka, pózovala na stole a dávala všem
1. cenu seniorské malérečky z DPS zís- najevo, jak je krásná, elegantní a hrdá.
kala paní Ing. Svatava Preislerová, S úžasným klidem pak sledovala další
malování.
druhou pak paní Kristýna Vaňková,
Pro mne, která jsem slepičku držela
1. cenu juniorské malérečky ze ZUŠ
na
ruce, cítila nádherné hebké peří
získala Beata Bednářová, druhou pak
a
mohla
je hladit, to byl krásný zážitek.
Klára Cenková.
A
nejen
pro mne, byla odměnou pro
Gratulaci od poroty najednou přerušil podivný zvuk, vycházející z míst- všechny. Vnesla radost a úsměv do tváří
nosti vedle jídelny. Každý se ptal, co všech, a především paní Svatavy.
Budeme na slepičku, která se opět
se děje? To Mirek Strejček přinášel
utajovanou první cenu – krásnou živou vrátí ke svému chovateli, vzpomínat jačernou slepičku – a předal ji vítězce, ko na ten pravý symbol velikonočních
paní Svatavě. Mirek pro tuto příležitost svátků.
přivezl slepičku až z Rudné. A byl to
Za výtvarný ateliér ZUŠ Hana Bláhová
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Únor v mokropeské mateřské škole

Zima nám moc sněhu nenadělila, a tak jsme se s dětmi
rozhodli, že si na sníh zahrajeme. Připravili jsme akci
s názvem Bílý den. Všechny
děti přišly do školky oblečené v bílém a některé byly
přestrojeny za zimní královny
nebo skřítky. Předškolní děti
změnily svou třídu na jižní
pól. Vše jsme zakryli bílou
látkou, která symbolizovala
sníh. Z papíru jsme si vyrobili
tučňáky, zahrabávali jsme se
s nimi do „sněhu“, běhali po
ledových krách a hráli hry.
Mladší děti si z papíru vyrobily sněhové vločky, kterými si poté „zasněžily“ třídu. Vyrobily si také papírové
sněhuláky a zatančily si taneček o paní
zimě. Paní kuchařka nám připravila

jídla bílé barvy – lučinovou pomazánku,
knedlíky a bílou omáčku. Jedna maminka připravila pro děti bílé myšky ze sněhových pusinek.

Velikonoční tvoření dětí a maminek
Poslední předvelikonoční týden jsme připravili
pro děti a jejich maminky společné velikonoční
tvoření. Děti a maminky si vyrobily papírovou ozdobnou krabičku na malovaná vajíčka.
Každý si vybral krabičku, která se mu líbila, a společně jsme si obkreslili a vystříhali jednotlivé části,
které jsme poté podle návodu slepili.
Před Velikonocemi jsme s dětmi zdobili a malovali vajíčka a ta si děti do ozdobné krabičky naaranžovaly a doma si je vystavily.

Den otevřených dveří
O jarních prázdninách jsme již tradičně uspořádali den otevřených dveří,
na který přišlo asi dvacet pět rodičů
s dětmi. Naše děti si pro ně připravily
vystoupení s ukázkou básniček, písniček
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a tanečků, které se ve školce naučily. Nové děti si poté prohlédly školku a hračky,
jež ve školce máme. Rodiče zatím dostali
informace o provozu školy, vzdělávacím
programu, docházce do mateřské školy
a podmínkách zápisu.
Učitelky MŠ Topolská

z města a okolí

Oranžové hry se povedly, soutěžili žáci i učitelé
V úterý 11. března se někteří žáci naší školy zúčastnili projektu nazvaném
Oranžové hry bez hranic. Zde si zopakovali nejrůznější vědomosti z oborů fyziky,
dějepisu, zeměpisu, biologie. Za správné
odpovědi byli odměňováni nejrůznějšími věcnými cenami. Děti zápolily i ve
sportovních minikláních, na jejichž konci

čekaly opět odměny. Ke konci byli zapojeni formou kvízu i učitelé, kteří dostali
šanci vyhrát pro školu sportovní náčiní,
což se jim úspěšně podařilo. V závěru
děti obdržely dárkové tašky, ze kterých
byly víc než nadšené. Oranžové hry se
povedly.
Mgr. Markéta Drhová, ZŠ Černošice

Z průběhu soutěží projektu Oranžové hry bez hranic.

Strážníci ve škole – v rámci svých pravidelných návštěv školských zařízení v našem městě
si s žáky základní školy přišli popovídat strážníci městské policie. A téma? Vysoce aktuální
a žhavé. Hovořilo se o kriminalitě obecně, ale především o drogách. O tom, jaké drogy existují,
jak se rozdělují, jaký vliv mají na ty, kteří je požívají, a samozřejmě o ochraně před nimi. (sj)
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Rádi bychom předali zkušenosti mladším, říká sestra Milada

Ještě před patnácti lety se místní spolek Červeného kříže mohl chlubit zhruba čtyř set
člennou základnou. A nebyly to jen zkušené sestry, ale i mladá nastupující generace.

V současnosti však, jak bylo konstatováno
na březnové výroční schůzí, není situace nijak
růžová. Více nám k tomu sdělila členka výboru místního spolku a jeho dlouholetá členka
Milada Borovičková.
Jak je tom místní spolek nyní?
Ptáte-li se, zda má nějaké potíže, pak se
upřímně přiznám, že ano. Vysoký věkový
průměr našich členů, který činí 71 let, nás
znepokojuje. Nedaří se nám získat mladé
lidi a předat jim naše dlouholeté zkušenosti.
Víme, že v době počítačů, internetu, studování jazyků a různého sportovního vyžívání
nemají čas a mnohdy ani i zájem.
A vedle vysokého věkového průměru?
Znepokojuje nás vysoká nehodovost na
silnicích, stavbách a pod. Mnoho lidí by ve
chvíli nehody chtělo pomoci, ale neví jak.
Řekne se, že jsou mobily a rychlá lékařská
pomoc, to je pravda, ale mnohdy záleží, než
pomoc přijede, opravdu jen na té nejzáklad-

nější první pomoci. Řešení do budoucna bychom viděli v zavedení povinné hodiny první
pomoci do škol.
S nehodovostí úzce souvisí dárcovství krve. Stačí rychlé víkendové operace, porody,
onkologie a krve je nedostatek. Tady by bylo
možná dobré více propagovat nábor dárců
mezi studenty vysokých škol. Posune-li se věk
odchodu do důchodu na 65 let, může se posunout i hranice odběrů krve na 65 let, bude-li
dárce zdravý. Jsme hrdí na naše dárce z Černošic, kteří docházejí již mnoho let k pravidelným odběrům. Někteří jsou zaregistrováni
jako dárci kostní dřeně.
A jak dál v našem městě?
I když stárneme a sil ubývá, budeme se
snažit lidem dále pomáhat a dělat jim radost
jako dosud. Mnohdy stačí dobrá rada, vlídné
slovo, sousedská výpomoc nebo podání ruky
při životním jubileu.
Ptal se Stanislav Janovský

Výroční schůze se tentokrát konala ve společenské místnosti mokropeských hasičů, kteří ji pro
tento účel místnímu spolku Červeného kříže poskytli. Za to jim patří dík všech zúčastněných.
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Až budete mít čas v pondělí odpoledne, přijďte pobýt

Ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou se 17. března za velké účasti
členů konala výroční členská schůze Svazu důchodců. Zároveň též proběhly nové volby
výboru základní organizace na další čtyřleté období.
Z dosavadního výboru odstupují na na zájezd do zámku Dětenice, zároveň
vlastní žádost místopředseda pan Karel s ostatními seniory z města. Dopravu
Polák, pro svůj věk, a kulturní referentka nám uhradí město Černošice. Začátkem
paní Marie Komendová, ze zdravotních března jsme navštívili v Letňanech 2. vedůvodů. Odcházejícím členům děkujeme letrh pro plnohodnotný aktivní život ve
za dosavadní práci a přejeme jim dostatek zralém věku For Senior. Na Velikonoční
zdraví do dalších let.
neděli jsme přišli na odpolední kávu
Nově zvolenými členy výboru jsou pan s Radkem Dvořákem do Clubu Kino. PříVladimír Štětka a paní Kristina Vaňková. jemně nám plynul čas s kávičkou či vínJmenována do kontrolní a revizní komise kem při známých melodiích, které nám zabyla Božena Pelikánová. Všem přejeme hrál dle našeho přání. A také jsme trochu
mnoho úspěchů v nové funkci. Delegátem zalitovaly, že tanečníci nejsou… Doufejme,
na říjnový 7. celorepublikový sjezd za ZO že se takové odpoledne bude opakovat
Svazu důchodců ve Středočeském kraji a že se nás příště sejde ještě více.
byla zvolena paní Jiřina Pomahačová.
Chtěla bych vás též upozornit na měsíčV poslední době nám přibylo osm ník Doba seniorů. Vychází vždy začátkem
členů a další se hlásí, což nás moc těší. měsíce a najdete v něm vše, co nás senioNaší hlavní činností je udržovat tradici ry zajímá. Zakoupíte v trafice na Vráži za
pondělních setkání v DPS, což činíme asi 10 korun. A až budete mít čas v pondělí
čtyřicetkrát za rok. Dále slavíme jubilea odpoledne, přijďte pobýt do DPS, Vráža svátky členů i dle přání jednotlivých ská. Autobus k nám jede ve 13.00 nebo ve
seniorů. Nadále se zúčastňujeme všech 14.30 a dolů v 15.35 a 16.35.
kulturních akcí ČČK (7 zájezdů a 10 ná- Srdečně zve všechny seniory Jiřina Pomahačová,
předsedkyně ZO SD.
vštěv divadel). V červnu pojedeme s DPS

Výroční schůze v DPS se konala za hojné účasti členů.
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Vítězství v Turnaji bratří Kobranových uniklo domácím o vlásek

Za účasti silných týmů Kladna, Příbrami, Berouna a Zbraslavi se 22. března na zimním stadionu uskutečnil již 3. ročník turnaje hokejových přípravek. Borci SK Černošice se probojovali až
do finále, kde po statečném boji těsně podlehli. Turnaj nesoucí jméno černošických hokejových
legend, bratří Kobranových, se už tradičně konal pod záštitou starosty města Aleše Rádla.
Vraťme se však k turnaji samotnému. Ještě
před vypuknutím bojů přivítal starosta Aleš
Rádl borce všech mužstev, ocenil, že turnaj
nabírá na síle, a připomněl ty, jejichž jméno
turnaj nese a kteří ve sportu mnoho dokázali. „Já bych vám, hokejovým nadějím, chtěl popřát, abyste i vy dokázali hrát fair play, abyste
dokázali vítězit ve sportu i v životě. Aby se
vám dařilo to, co máte rádi, a hokej zvlášť,“
uvedl starosta.
Vladimír a Oleg v plné slávě.
Bratři Kobranovi byli asi nejslavnější
plejeři v dějinách černošického hokeje.
Vladimír (1927) začínal v Černošicích jako
žáček, ale už v šestnácti válel za divizní áčko.
V roce 1946 přestoupil do ligového ČLTK,
vojnu absolvoval v ATK s Gustou Bubníkem. S ním a s centrem Štokem vytvořili
v národním týmu slavnou útočnou trojici.
Jako reprezentant vybojoval Vladimír stříbrnou olympijskou medaili v roce 1948 ve Sv.
Mořici a o rok později se ve Stockholmu stal
mistrem světa. Do jeho sportovní kariéry
pak zasáhl režim. Celý národní tým, kromě
kapitána, byl v roce 1950 obviněn z vlastizrady. Vladimír byl odsouzen k deseti letům
vězení. O pět let později byl propuštěn. Hrál
za Černošice, neboť nejvyšší soutěž měl zakázanou. Po zrušení zákazu hrál ligu v Pardubicích, kde také s vrcholovým hokejem
skončil. Jako trenér pak působil v Gottwaldově. V roce 1968 emigroval do Švýcarska,
kde žije dosud.
Také starší z bratří Oleg (1925) začínal
v Černošicích jako žák. Prošel dorostem
i áčkem, až si ho v roce 1953 vyhlédla ligová
Tatra Smíchov, v jejímž dresu odehrál 10 let.
Pak odehrál ještě řadu zápasů v černošickém
dresu.
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Černošický turnaj přípravek letos poprvé svým významem „překonal“ hranice
města. Svědčí o tom i významná finanční
částka, kterou jej podpořil Region Dolní Berounka.
(sj)

Už tradičně věnoval hráčům starosta
Aleš Rádl třicítku nových hokejových holí.

z města a okolí

2

1
1 Už to tam spadlo, vedeme!
2 Fandilo se jako na lize
3 Jakub Lukáš, nejlepší hráč týmu,
s trenérem Jiřím Kulíčkem
4 Černošické barvy skvěle hájila
Adélka Jůzková
5 Přípravka SK Černošice vybojovala na turnaji druhé místo
3

4

5
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Mokropeská zastávka jako součást nového městského centra

Série článků o urbanistických záměrech města, podle kterých by v příštích několika letech mělo vzniknout skutečné městské centrum propojující obě hlavní části
Černošic, dnes pokračuje představením architektonického řešení okolí mokropeské
zastávky. Realizací této lokality bude završena první etapa výstavby nového centra.
Zastávka Mokropsy nabízí z hlediska své diska pěší a cyklistické dopravy včetně tupolohy vytvoření důstojného přednádraž- ristiky. Zde hraje roli systém Bike & Ride
ního prostoru, který by ve využívání byl za- založený na tom, že u přepravního terstoupen funkcemi v obci nedostačujícími.
minálu jsou vybudovány hromadné střeJde především o systém Park & Ride žené úschovny kol, do kterých si zájemce
motivující obyvatele obce využít alterna- o úschovu odloží svůj bicykl a do zaměsttivní dopravu na cestě za prací. U přeprav- nání pokračuje veřejnou dopravou.
ního terminálu jsou vybudována záchytná
Architektonické řešení
parkoviště, na která přijede řidič svým
Navržený záměr má především představozidlem a odtud pokračuje veřejnou dovovat atraktivní pobytovou plochu v parpravou. Při využití systému pak veřejná
teru. Společně s tím i budova Infoboxu (je
doprava musí poskytovat určité výhody,
zřetelně vidět na následující barevné dvoukteré odrážejí snížení dopravní zátěže ve
straně) bude mít nezaměnitelný charakter
městě, např. možnost pokračovat veřejnou
a v řešeném území bude představovat jadopravou na parkovací lístek z parkoviště
kýsi akcent. V budově Infoboxu by se mězařazeného do systému jako na jízdenlo nacházet informační centrum (vlakové
ku MHD atd. Mokropeská zastávka má
v tomto ohledu prostorový potenciál na spoje, možnosti příměstské dopravy atd.),
rozdíl od zastávky Černošice, jejíž okolí informační služby související s turistikou,
je již v současnosti dopravně i prostorově bezbariérové veřejné záchodky, bufet, přívelmi exponováno a před realizací kori- padně podatelna.
Citypoint před železniční zastávkou jadoru velice těžko obnovitelné. Proto se
ko
odpočinková či relaxační plocha bude
město rozhodlo, že jako prvnímu prostoru
navazovat
na budoucí drobnou pasáž pod
pro nástup obyvatel, kteří pojedou pendlujícími vlaky do Prahy, se bude věnovat tratí a bude mít podobu vydlážděného
zastávce mokropeské.
malého náměstí s ostrůvkovou zelení,
Dalším dopravním systém je Kiss & Ri- hnízdy laviček, pítkem – vodním meande založený na tom, že vozidlo pouze na drem, parkovými nízkými svítidly, drobdobu potřebnou pro výstup či nástup ným terénním valem s žulovými kvádry
spolucestujících zastaví u přepravního v kaskádovitém provedení pro posezení
terminálu veřejné dopravy. Nejsou tedy a dalšími doplňky. Vše bude volně přínutné vysokokapacitní parkovací plochy, stupné veřejnosti.
ale pouze místa pro krátkodobé zastavení.
Přes citypoint vede cyklotrasa, ať již
Systém hraje významnou roli i z hlediska spádová s použitím dále vlakového spoje
blízkosti školy.
(B+R), nebo turistická (trasa Praha–VíŽeleznici je nutné chápat i jako alterna- deň). Pro potřeby B+R bude v přilehlé
tivní vstupní bránu do území obce z hle- terénní vlně umístěno 13 boxů na kola
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kolaudována, není zanesena v katastru
nemovitostí a nebyla nikdy určena k bydV celém řešeném prostoru se uvažuje lení. Vedení města proto jedná s obyvateli
o bohatém zapojení zeleně, od okras- této stavby o možnosti jejich budoucího
ných květin a okrasných keřů až po přestěhování do bezbariérového bytu
nové vzrostlé stromy. Mírné terénní v plánovaném bytovém areálu Statek
vlny na východní části území mají za cíl Mokropsy.
Dotace na celý projekt centra
odclonit pozemky rodinných domů, které se nacházejí v této části od zvýšeného
Město nemůže tak velkorysý projekt,
provozního ruchu oproti současnému jakým nové městské centrum je, realizostavu.
vat samo ze svých finančních prostředků.
Pomoci by měly především dotace z RePodoba trati není rozhodující
gionálního operačního programu StředoSoučástí architektonického názoru na
českého kraje, který je největším zdrojem
řešené území je nevyhnutelně i budoucí
dotačních peněz z EU. Žádost, která už
podoba vlakového koridoru, resp. úseku
byla podána, zahrnuje všechny čtyři etaželezniční zastávky Mokropsy. Při všech
py výstavby budoucího centra Černošic,
variantách, které jsou v současné době
nikoli tedy pouze etapu první, reprezentotechnicky uvažovány, bude řešené předvanou již zmíněným okolím mokropeské
polí mokropeské zastávky bezkolizně
železniční zastávky. A to proto, aby tato
navazovat.
etapa nebyla v procesu přidělování dotací
Na rekonstruovaném území mokropes- chápána jako etapa samostatná a tedy pro
ké zastávky stojí v současné době stavba, přidělení dotace konečná.
ke které neexistuje veřejnoprávní titul.
Ing. Jan Skalický, vedoucí odboru investic
Tato stavba nebyla nikdy povolena ani
a správy majetku
a dále na samotné ploše citypointu bude
volně rozmístěno 36 boxů.

Neutěšený stav okolí mokropeské zastávky se podle autora článku (na snímku) brzy změní.
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Předpolí mokropeské železniční

zastávky s infoboxem, rok 2009

z města a okolí

46

z města a okolí

47

z města a okolí

Šiba Music Chance očima zpěváka a kytaristy Ládi Dvořáka

Letošní první kolo soutěže hudebních skupin Šiba Music Chance, které se
v Clubu Kino odehrálo 29. února, moderoval Vladimír Dvořák, bývalý člen
skupin Precedens a R-Force, v současné době působící ve svém projektu Lokomotiva Planet. Jak on vidí soutěž a její přínos pro diváky i skupiny samotné?
A co diváci?
Co je vlastně Šiba Music Chance?
Je to soutěž hudebních kapel, které vítají
Divákům se naskýtá možnost během
jakoukoli možnost představit svoji hudbu jednoho večera vidět a slyšet živou hudširšímu okruhu posluchačů a zároveň ji bu většinou širokého stylového rozsahu,
porovnat v přímé konfrontaci s ostatními ve své ryzí podobě, ještě bez komerčskupinami. Například pro mladé kapely ního tlaku vysokorozpočtových hudebz okolí Černošic – Legal Bengal, Ty Vole, ních projektů. Zajímavé je pak sledoPreweet, Vepřové komety a další, je to vat nejenom finalisty a vítěze v jejich
užitečná zkušenost. Výkony soutěžících dalším hudebním vývoji, neboť široká
posuzuje porota, složená z hudebních pu- hudební základna našeho regionu dává
blicistů, producentů a hudebníků.
předpoklad objevení nového jména na
Co účast v šanci hudebníkům přinese?
naší hudební scéně.
Ptal se Stanislav Janovský
Kromě věcných cen pro každého z finalistů je to především prestižní účast vítěze
v neustále se rozšiřujícím festivalu Černošické bigbeatové dunění. Pro všechny
pak možnost seznámit se s hudebníky,
publicisty a redaktory hudebních médií, a tím šanci na další zviditelnění své
hudební činnosti. Je dobré si uvědomit,
že soutěže se účastní i kapely z jiných
regionů, jezdí sem skupiny třeba z Plzně,
dokonce i z Moravy. Je pro ně užitečné
získat kontakty, které jim mohou pomoci
pořádat například výměnné koncerty se
skupinami, se kterými by se jinak těžko
setkaly.
Jaký zvuk má černošická soutěž?
Vítězové minulých ročníků potvrdili její stoupající kredit, například kapela Atari
Terror absolutním vítězstvím v jiné mediálně daleko více podporované celorepublikové soutěži a následným výjezdem
do USA. Vítěz prvního ročníku Šiba Music Chance, skupina Bublifuck, dokonce
v Clubu Kino natočila živé DVD.
Vítěz prvního kola – skupina Underside.
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Fernando oslovil v Clubu Kino všechny

3

5

2

1 Alžběta s přítelkyní: I lidi z Prahy mi říkali, že k nám na Fernanda přijedou
a že je bezvadné, když tu někoho takového máme. 2 Šárka s Ivanou: Muzika nás
přímo donutila k tancování, perfektně jsme se vyřádily. 3 Tomáš a Pavla: Přicházeli
jsme unaveni a odcházíme příjemně naladěni. 4 Ctirad: Myslel jsem, že jdu na popík,
ale Fernando mě na živo uchvátil. 5 Martin: Ten člověk chce svojí hudbou něco říct
a pokud se zaposlouchám, tak to chápu Pokud ne, tak jsem prostě mimo.
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Představujeme partnerská města: Molsheim ve francouzském Alsasku

Máme-li uzavřené a podepsané smlouvy o partnerství se dvěma obcemi
– Gerbrunnem v Dolních Frankách a polskou Leśnicí – neznamená to, že
se musíme omezovat jen na kontakty s těmito pěknými a nám, kdo jsme
je poznali, milými lokalitami. Partnerství znamená více. Je totiž v souladu
s principem „tvůj přítel je i mým přítelem“, pro město Černošice a jeho
obyvatele vstupní branou k poznávání našich partnerů a odrazovým
můstkem pro navazování dalších kontaktů, přátelských styků a pořádání kulturních aktivit. Tak je tomu např. s polskou Olešnicí v Dolním Slezsku a v poslední době i s partnerskou obcí Gerbrunnu – městem Molsheim ve francouzském Alsasku.
Když jsem se v červenci loňského roku historického šermu Alotrium pod vedeúčastnil oslav 900. výročí založení Gerbrun- ním Josefa Jana Kutílka se přátelé našich
nu, setkali jsme se tam s návštěvníky, kteří gerbrunnských přátel k našemu stolu pod
na oslavy přicestovali právě z partnerských velkou celtou, kde se oslavy konaly, jen hrměst a obcí našich gerbrunnských přátel. nuli a dotazovali se na všechno možné, co
Byli tam též francouzští přátelé z Mathieu, se Černošic a České republiky týká. Natolik
malebné vesničky v departementu Calva- vystoupení šermířů návštěvníky ohromilo
dos nedaleko slavného města Caen v Dol- a uchvátilo, že se začali zajímat i o naše
ní Normandii na pobřeží Lamanšského město a naši vlast, a to i ti, kdo k nám do
průlivu, s nimiž se pravidelně již několik Černošic již zavítali.
let v Gerbrunnu scházíme a máme s nimi
Pak nás oslovil předseda Spolku přátel
čilou korespondenci. Po zhlédnutí vy- dobré kávy z francouzského Molsheimu
stoupení černošických šermířů ze skupiny pan René Fischer, se starožitným kafemlejn-

Kostel řádu Jezuitů z počátku 17. století.
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kem na zlatém řetězu, zdobícím jeho šíji,
zavěšeným, jemuž se Kutílkovi rytíři také
zalíbili. Svěřil se nám, že je rovněž členem
jakéhosi přípravného výboru pro pořádání
starodávných Vánoc v Molsheimu, což je
u nich v rámci každoročních předvánočních
trhů slavnost, na které nesmí chybět průvod
představitelů historických společenských
stavů a řemeslnických cechů v dobových
kostýmech, a šermíři z Alotria by se tam
k tomuto účelu prý velice hodili. Zprostředkoval jsem výměnu kontaktů a pozvání pro
Alotrium do Molsheimu na vánoční trhy
a slavnosti přišlo. Je již pouze na nich, zda
toho využijí. A tak bych mohl pokračovat
dále. Je skutečně na co navazovat a objevovat tak další donedávna netušené možnosti
poznávání evropských kultur a zajímavostí
našeho společného kontinentu.
Vlakem, autobusem, po vlastní ose
Do Molsheimu může každý zájemce snadno dorazit po kvalitních komunikacích, a to
jak vlakem, autobusem či po vlastní ose.
Ubytování v hotelích typu Formule 1 není
drahé, vyjde zhruba na 35 eur za pokoj na
jednu noc. Pokoje jsou třílůžkové, takže
pro jednu osobu vychází cena za ubytování
na necelých 12 eur za osobu a noc včetně
snídaně.
Městečko Molsheim čítá kolem devíti
a půl tisíce obyvatel a je vzdálené asi 30 km
na jihovýchod od alsaské metropole Štrasburku (francouzsky Strasbourg). Nachází
se v departementu Bas-Rhin alsaského regionu. Dominantu okolí tvoří návrší zvané
Molsheimer Berg, jež nabízí jedinečnou
možnost pokochat se nádhernou podívanou
na alsaské pláně. Chceme-li si zkrátit cestu
do Štrasburku, jeďme na kole po cyklistické
stezce podél říčního ramene la Bruche, bude to jen pouhých 20 km od obecní cedule
k branám velkoměsta.
Z historie města Molsheimu
První zmínky o Molsheimu se váží k ro-

ku 820, kdy biskup Adaloch daroval tamní
vinice ve prospěch kapituly svatotomášské.
Dějiny města, stejně jako celého regionu,
jsou pestré a bohaté. Alsasko je příhraničním regionem, a tak jeho obyvatelé ovládají
kromě francouzštiny a místní alsaštiny, jazyka vyvinuvšího se z nářečí alsaského, též
velmi dobře němčinu. Tradičně jsou zde
pořádány přeshraniční společenské akce,
z nichž mnohé mají charakter kulturní
podívané.

Městská brána Porte des Forgerons
Od roku 1870 plní město Molsheim
úlohu okresního města, a zejména pak ve
XX. století se proslavilo svým automobilovým průmyslem, především díky konstruktérovi známých bugattek Ettore Bugattimu (1881–1947). Městským znakem
je zlaté kolo na azurově modrém pozadí,
mezi jehož loukotě je vpleteno tělo muže
ověnčeného svatozáří. Méně známé jsou
nám architektonické památky, jako Église
des Jésuites z počátku 17. stol., románská
budova z roku 1525 zvaná Metzig, vystavěná sdružením řeznických cechů, brána
Forgerons ze 14. stol. a další pamětihodnosti tohoto města, při jejichž poznávání
se návštěvníkovi naskytne nejedna příležitost občerstvit se a ochutnat některé
z výtečných alsaských vín. A proto „Vzůru
do Molsheimu, přátelé!“
PhDr. Zbyněk Jan Pačes, CSc., vedoucí
francouzské sekce Spolku pro partnerství
evropských měst, o.s., Černošice
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Dětský karneval plný masek, soutěží a radosti

V sobotu 15. března uspořádala Tělocvičná
jednota Sokol Černošice ve své tělocvičně
a v Clubu Kino tradiční dětský karneval. Během
odpoledne se tu sešlo kolem stovky dětí v doprovodu rodičů nebo prarodičů, nejvíc bylo
těch nejmenších. Děti měly masky všeho druhu,
od dokonalých až po ty, které si samy vyrobily.
Vybrat tu nejlepší není možné, proto už řadu
let soutěž o nejlepší masku neprobíhá. V šatně
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byly připraveny soutěže – hod drátěnkou na cíl
(do lví tlamy), chůze po lavičce s míčkem na
lžíci, stolní fotbal (dvojice se snažila foukáním
do pingpongového míčku dát soupeři gól),
poslepu natisknout razítko s obrázkem do terče
a přitáhnout autíčko navinováním provázku na
tužku, odměnou byl bonbónek. Odměnou pro
organizátory vždy je, když se děti dobře baví
a také rodiče jsou spokojeni.
Za TJ Sokol Hana Fořtová

z města a okolí

Sytě modrá sgrafita ve vzpomínce paní Gizely

Ráda bych se vrátila k lednovému číslu IL,
ve kterém nám paní Koukalová představila
vilu v Karlštejnské ulici č. p. 278. Podařilo
se mi totiž získat fotografii zachycující
původní podobu této vily se sgrafitovou
výzdobou z počátku 20. stol. a k tomu ještě
zajímavou vzpomínku.

V Černošicích každý znal paní Gizelu
Šmidlíkovou, byla to chodící kronika obce.
Než v roce 1997, ve svých 90 letech, zemřela, psala na pokračování vzpomínky, které
nazvala Černošice mého mládí. Vycházely
v černošických novinách na konci 90. let
minulého století. Paní Šmidlíková se narodila v roce 1907 a v Černošicích žila od
svých čtyř let. Rodiče se do obce přistěhovali do domku, který postavili ve Fügnerově ulici. Bratr maminky paní Gizely měl

za manželku dceru Slavíkových, a to byli
ti, kteří postavili dům, o němž psala paní
Koukalová. Byl to jeden z prvních domů
v Tichém údolí, dnes Karlštejnské ulici,
u vozové cesty na Solopisky. Byl na něm
letopočet MDCCCLXXXVI (1886).
Malá Gizela chodila za strýcem a zapamatovala si sytě modrá sgrafita pokrývající
celé první patro. V průčelí byly po obou
stranách okna dva ovály, připomínající obrazy. Na levém byla Krokova dcera Kazi, na
pravém její sestra Teta. Obě byly oděny ve
staročeských řízách. Kolem oválů byly verše
psané ozdobnými heraldickými literami: Co
na Kazíně Kazi hloubě bádala, Sny nebes na
Tetíně Teta spřádala. Sgrafita skutečně vytvořil švagr paní Slavíkové, sochař a malíř
Milena Křížová
profesor Josef Mauder.

Sgrafita pokryla nová omítka.

Původní podoba vily se sgrafitovou výzdobou z počátku 20. století.
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Hokejové áčko musí čekat na výsledek kvalifikace

A tým ukončil 8. března své vystoupení v krajské soutěži mužů, a to vítězstvím nad
favorizovaným HC Rakovník. Nicméně v tabulce obsadil až předposlední místo. A to
i přesto, že vybojoval o dvě vítězství víc než loni a nastřílel o dvacet branek víc. Stačil
přitom pouhý bod, aby tým postoupil o tři místa výše.

O tom, zda si černošický A tým, jehož
nejlepším střelcem se stal Petr Papaj,
zahraje v krajské soutěži i napřesrok, rozhodne až kvalifikace. Z druhé NHL totiž
sestupují hned dva zástupci Středočeského kraje, a to Slaný a Kutná Hora.
B tým mužů opět vybojoval prvenství
v okresním přeboru Prahy západ a zároveň vyhrál i turnaj O pohár okresu.
Nejlepším střelcem týmu se stal Michal
Kovařík. Ambiciózní celek Solopisk skončil v okresním přeboru až druhý (tabulka
byla v době uzávěrky neúplná).
Junioři skončili v krajské soutěži na 10.
místě z dvanácti účastníků. Družstvo sice
mělo na lepší umístění, ale nevyrovnanými výkony se slabšími soupeři si pokazilo
renomé.
Nově přihlášené družstvo dorostu obsadilo v tabulce krajského přeboru poslední
místo. Protože však bojovalo s mladšími
ročníky hráčů, očekává se v příští sezoně
výrazný vzestup.

Krajská soutěž starších žáků, ve které
startovalo pět družstev, bude po reorganizaci mládežnických soutěží sloučena s žákovskou ligou mladších a starších žáků,
ve které budou muset naši borci výrazně
zlepšit své výkony. Ty letošní nebyly nijak
vynikající. Z pěti účastníků skončili čtvrtí
(tabulka byla v době uzávěrky neúplná).
Reorganizace soutěže se týká i mladších žáků, kteří letos vybojovali 2. místo
v krajském přeboru a i v lize mladších
žáků by příští rok mohli úspěšné reprezentovat naše město (tabulka byla v době
uzávěrky neúplná).
V krajském přeboru 4. a 5. tříd to
naši hráči ve společnosti ambiciózních
extraligových klubů, jako je třeba Kladno, měli velice těžké, čemuž odpovídaly
i výsledky.
V krajském přeboru minihokeje 2. tříd
vyhráli černošičtí základní skupinu a v nadstavbové části obsadili ve své skupině velmi
pěkné druhé místo.
(sj)

Krajský přebor mužů

Tým
1 HC Příbram
2 HK Králův Dvůr
3 Sl. Velké Popovice
4 HC Jesenice
5 HC Rakovník
6 HC Žabonosy
7 Mladá Boleslav B
8 HC Zlonice
9 HC Benešov
10 HK Kralupy n. V.
11 SK Černošice
12 HOSK Dobříš
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Z
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
20
15
14
13
14
12
11
11
8
6
6
2

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
2
7
8
9
8
10
11
11
14
16
16
20

Skóre Body
147:51
60
112:74
44
105:71
42
102:83
42
86:79
38
90:87
35
89:88
35
75:108
31
83:116
21
71:88
20
73:102
20
70:156
8
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Krajský přebor juniorů
Tým
1 HK Kralupy n. V.
2 HC Benátky n. J.
3 HC Litoměřice
4 Junior Mělník
5 HC Benešov
6 Slovan Louny
7 HC Berounští M.
8 St. Kutná Hora
9 SK Černošice
10 HK LEV Slaný
11 Sokol Žižkov

A tým
5.4.
12.4.
19.4.
26.4.
4.5.
B tým
6.4.
13.4.
20.4.
27.4.
4. 5.

Z
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Skóre Body
95:36 51
90:40 45
76:62 36
81:66 34
80:70 34
74:70 34
69:52 31
40:69 20
61:101 18
49:98 15
43:94 12

Krajský přebor dorostu
Tým
1 HC Příbram
2 Velké Popovice
3 Junior Mělník
4 Letci Letňany B
5 HC Benešov
6 HK Kralupy n. V.
7 HC Berounští M.
8 HC Neratovice
9 HC Rakovník
10 St. Kutná Hora
11 SK Černošice

Z
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Skóre Body
109:38 57
124:41 52
112:55 42
106:47 36
101:59 36
76:74 33
83:56 31
74:157 15
59:119 14
31:129 8
54:154 6

Program fotbalistů SK Černošice na měsíc duben
Jinočany–Černošice (16.30)
Černošice–Úhonice (16.30)
Jeneč–Černošice (17.00)
Černošice–Zvole (17.00)
Statenice–Černošice (17.00)
Dobřichovice–Černošice B (16.30)
Černošice–Všenory B (16.30)
Měchenice B–Černošice B (17.00)
Černošice B–Kytín (17.00)
Řevnice B–Černošice B (17.00)

Žáci
19.4. Dobříč–Černošice (15.00)
26.4. Černošice–Kazín (11.00)
4.5. Čísovice–Černošice (10.00)
Přípravka
5.4. Černošice–Řevnice (9.00)
12.4. Lety–Černošice (10.00)
19.4. Černošice–Vonoklasy (9.00)
26.4. Kazín–Černošice (9.00)
3.5. Roztoky–Černošice (9.00)
Všechny věrné fandy zve Petr Jahelka,
sekretář oddílu kopané

Výsledky zápasů zimní přípravy: Černošice v. Zadní Třebaň 3:3 (góly Stoulil 2×, Zikeš); Černošice
v. Štěchovice 4:6 (góly Kolář 2×, Stoulil, Vážný; z tohoto západu je fotografie); Černošice v. Točná 6:0
(góly Kraus 2×, Svoboda 2×, Záhorský a Kolář).
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Tradiční letní tábor je už pro vás připraven

Vážení naši členové, přátelé, kamarádi a hlavně děti z Černošic a okolí. My, sdružení S dětmi a pro děti Černošice, jsme pro vás na letní prázdniny připravili tradiční
tábor, letos už 27. ročník, který se jmenuje Letní setkání mládeže Evropy v Černošcích – 2008. Letos bude s mezinárodní účastí, ještě větší než loni.
Co vás tábor bude letos stát
Jisté jsou 3 týdny konání tábora, a to
Při současném vývoji cen za vše okolo
od pondělí 14. července (nástup možný
již v neděli 13. 7. navečer), do pátku 1. nás musíme letos ceny, které jsme drželi
srpna. Je tu reálná možnost prodloužení osm let, zvýšit:
do soboty 9. srpna. V tom případě by • Příměstská účast (dítě spí, snídá a ves námi byly děti z partnerského města
čeří doma) – 250 Kč za den.
Gerbrunn. Dopadnou-li nadějná jednání
• Internátní (víkend doma) a celotábodobře, zájemci o německý jazyk budou
rová – 300 Kč za den.
mít mimořádnou příležitost k procvičoČlenové
klubu modelářů a děti vedouvání a zdokonalení své němčiny a navácích
mají
ceny
tradičně nižší.
zání osobních kontaktů s mladými něTábor podporuje město Černošice,
meckými přáteli!
Středočeský
úřad a Svaz modelářů ČR.
Podmínky tábora asi znáte
Zahraniční účastníky pak podporuje EU
Na táboře je možná účast dětí příměstv programu Evropa pro občany.
ská, internátní, celotáborová. Je možná
Přihlaste se včas
účast i jen na části tábora, což je dosti vyChcete-li nějaký čas prázdnin strávit
užíváno. Vše je připraveno pro děti od 6
do 16 let. Tradičně mohou být na našem s námi, mezi svými, přihlaste se včas! Můžete nás i doporučit svým známým, ale
táboře i děti u nás neorganizované.
Na táboře si můžete vybrat z těchto jen dobrým známým, tábor si je zaslouží.
činností: modelářství letecké, plastikové
(angličtinu a němčinu), hra na kytaru
(počítače), vyjížďky na koních, RC škola
(výuka létání s radiem řízenými modely), výlety, cvičení, sport, hry, koupání,
to vše podle vašich přání a podle počasí.
Vyberte si, co vás zajímá, co vás bude
určitě bavit!
Pro letecké modeláře a diváky jsou připraveny soutěže: v sobotu 12. července je
to soutěž halových modelů v hale zimního stadionu v Černošicích, v sobotu 26.
července pak soutěž H, A3, F1H, RCH,
F3K, což jsou tzv. volné modely. Pro
zkoušku můžeme modely i zapůjčit.
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Informace na tel.: 605 545 615, e-mail:
L.apeltauer@volny.cz.

Za koníčky jezdíme na Zmrzlík
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Představujeme předškolní a školní zařízení – Ekocentrum Petrklíč

Ekocentrum pro děti a rodinu Petrklíč funguje v Lipencích - Dolních Černošicích na Vackově
statku od srpna 2006 jako další pracoviště občanského sdružení Petrklíč (k duši klíč) z Radotína.
Nachází se v nádherném prostředí, uprostřed přírody a klidu nedaleko Berounky, a zaměřuje se
především na výchovu k trvale udržitelnému rozvoji dětí předškolního věku.
Cílem činností centra je budování kladného – Dolnočernošická. Na jejím samém konci
vztahu k přírodě a tradicím našich babiček v čísle 443 sídlí Ekocentrum. Z Lipenců tak,
a dědečků; kdy upéct chléb, vyrobit si z hlíny že jimi projedete až na konečnou autobusu
svůj vlastní hrnek, utkat alespoň malý kus látky, MHD, za konečnou odbočíte vpravo, kde uviumět opracovat kousek dřeva a osít pole bylo díte ukazatel Dolní Černošice (slepá ulice).
přirozenou součástí každodenního života.
Pojedete tímto směrem, po sjezdu z kopce
Smyslem činnosti EKO centra je umožnit odbočíte vlevo. Následuje 1,5 km jízdy po
dětem i jejich rodičům trávit plnohodnotně silnici mezi poli. Po příjezdu do Dolních
čas při společných aktivitách, které jim pomo- Černošic odbočíte první ulici doprava – Dolhou získat pevné kořeny na křídlech fantazie. nočernošická. Na jejím samém konci v č. 443
Způsob práce Ekocentra Petrklíč vychází sídlí Ekocentrum.
Alena Laláková, ředitelka Ekocentra Petrklíč
z programu Začít spolu. Nedílnou součástí
práce je projektové vyučování a integrovaná
tématická výuka, návštěvy Národní galerie
Praha, Toulcova dvora, Hnutí Tereza.
Ekocentrum nabízí:
• předškolní výchovu pro děti od 3 do 7 let
věku (každý všední den 7.00–17.30)
• přítomnost rodilého mluvčího anglického
jazyka
• volnočasové aktivity pro děti od 3 let (pohybově dramatickou výchovu, hru na zobcovou flétnu, pracovní dílničku, keramiku)
• hlídací službu pro děti od 2 let
• klub pro rodiče na mateřské dovolené
(každou středu 10.00–12.00)
• konzultace dětského psychologa
Jak vypadá Ekocentrum.
• konzultace logopeda
• divadelní a tvořivé akce pro širší veřejnost,
mezi něž již tradičně patří Podzimní slavnost, Adventní tvoření, Velikonoční dílny,
den Země, oslava Bohyně matek aj.
• pobytové akce pro rodiče s dětmi.
Bližší informace naleznete na www.petrklic.net. Kontaktní osoba: Alena Laláková.
A jak se k nám dostanete?
Z Černošic přes lávku na Berounce po
silnici směrem do Lipenců. Ještě v Dolních
Černošicích odbočíte do druhé ulice vlevo Pálení čarodějnic. Foto Zuzana Matějčková
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Významné osobnosti Černošic: Profesor Karel Hermann Otavský
O tom, jak zajímavým místem byly Černošice a Dolní Mokropsy v minulém
století, svědčí i skutečnost, že mnoho známých lidí té doby si zde postavilo rodinné domy nebo aspoň letní sídla. Vedle herců, továrníků, bankéřů to byli literáti
a osobnosti různých vědních oborů.
Na začátku Kladenské
činnosti vznikaly učebnice),
ulice, u křižovatky s Vrážznačná byla i jeho mezináskou, žil od počátku 20. stol.
rodní aktivita. Zastupoval
JUDr. Karel Hermann OtavČSR při jednáních v cizině
ský (1866–1939) s manna různých konferencích,
želkou Idou (1878–1942).
kde vystupoval jako uznáNarodil se v Kostelci nad
vaný odborník.
Černými lesy v rodině státV roce 1933 zastupoval
ního úředníka a českého
ČSR jako národní soudce
vlastence. Právnická studia
u Stálého dvora mezinárodní
spravedlnosti
na české univerzitě v Praze
zakončil doktorskou promocí v roce v Haagu ve sporu naší republiky s ma1889 a rozhodl se pro další akademic- ďarskou univerzitou Petra Pazmanyiho.
kou dráhu. Dva semestry strávil na uni- Dokonalé byly nejen jeho odborné a javerzitě Berlíně. V té době již pracoval zykové znalosti, ale i jeho diplomatický
na práci O právní povaze rektopapírů, způsob jednání a schopnost orientovat
která vyšla v roce 1892 v Praze a jíž se se v mezinárodních poměrech.
habilitoval pro obor práva obchodního
V roce 1934 byla v budově právnické
a směnečného. Mimořádným profe- fakulty umístěna jeho busta od sochaře
sorem byl jmenován v roce 1897. Na Stanislava Suka. Vydržela zde pět let,
Univerzitě Karlově přednášel od deva- a když pan profesor v roce 1939 zemřel,
desátých let 19. století.
ukryl ji jeho syn, také právník, před naV letech 1904–1905 a 1922–1923 byl
děkanem právnické fakulty. V revolučních letech 1918–1919 byl jmenován
prvním rektorem UK v samostatném
Československu. Ve svém druhém děkanském období se výrazně zasloužil
o dostavbu nynější budovy právnické
fakulty na náměstí Curieových v Praze.
Na přelomu 19. a 20. stol. byl redaktorem časopisu Právník.

cisty ve svém bytě v Černošicích. Jeho
synové pak v roce 1997 předali bustu
včetně dědovy odborné pozůstalosti
děkanovi fakulty Dušanu Hendrichovi.
A tak se busta po 57 letech vrátila na
své původní místo.

Pan profesor nebyl jen odborníkem
ve svém oboru, ale zajímal se i o dění
v Mokropsech. Když v roce 1930 padla
na Vráži památeční lípa, zůstal kříž.
Obdivuhodný byl rozsah jeho činnos- K nově vysazené lípě byl umístěn kříž
ti. Psal odborné knihy, přednášel (z této nový. O ten starý, který v roce 1910
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daroval obci pan Vojtěch Suk, nájemce statku č. 19 (bývalá Geoindustria),
požádal pan profesor Otavský. Nechal
jej nezvykle upravit a postavit na své
zahradě pod kamennou rozhledničku. Stál zde celá desetiletí.
Když jsem si mohla, díky pozvání
jeho vnuka, na kříž sáhnout, byl to
krásný pocit. Dřevo bylo drsné, seschlé, světle šedé, s hlubokými puklinami, ale pořád stál. Kdy byl strom,
ze kterého byl zhotoven, semenáčkem, dá se jen odhadnout. Muselo
to být asi na počátku 19. století. Aby
mohl kříž dál odolávat rozmarům
počasí, musí být ošetřen, ale brzy se
na své místo opět vrátí.
Profesor JUDr. Karel Hermann Otavský zemřel ve své vile v Dolních Mokropsech 20. 7. 1939 a je pochován v rodinné hrobce na hřbitově u prastarého
kostelíka v obci Karlík u Dobřichovic.
Jeho syn, JUDr. Emanuel Hermann
Otavský (1911–1938), koncipista zemského úřadu, zahynul jako oběť hor
v Tatrách.
Ve vile dál žil jeho druhý syn, právník JUDr. Karel Otavský (1905–1987)
s manželkou a třemi syny. I on měl
jiné zájmy než jen pracovní. Jako
astronom amatér měl na střeše domu soukromou sluneční observatoř
a úzce spolupracoval s ondřejovskou
a petřínskou hvězdárnou. Jeho syn
Karel, historik umění, který působil
v muzeu historických textilií ve švýcarském Reggisbergu, se vrátil do svého rodného domu, kde žije i jeho bratr Emanuel.
Milena Křížová

Bývalý vrážský kříž dnes. Na zahradě stojí
70 let jako Boží muka.
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Tajenka z minulé křížovky: Vila Františka Myšky
Reprezentativní stavbu, situovanou v údolí
řeky Berounky v blízkosti vlakové zastávky Černošice, představuje vila Anděla. Vilu si nechal postavit František Myška se
svou ženou Andělou, po které bylo letní
sídlo pojmenováno. Pod
plánovou dokumentací
z roku 1910 se podepsal
Josef Klouda, mistr zednický v Praze-Žižkově.
V Encyklopedii architektů, stavitelů, zedníků
a kameníků v Čechách je
stručná zmínka o Josefu
Kloudovi a jeho dvou pražských stavbách
z období první republiky.
Rok počátku výstavby černošické vily
„1910“ je ztvárněn ve štukové kartuši
nad portálem hlavního průčelí, obrá-

ceného k železničním kolejím. Stavba
probíhala od května 1910 do dubna roku
1911. Konzervativní novobarokní charakter vily doplňují secesní prvky v exteriéru (ozdobná markýza nad portálem,
dřevěné výplně oken)
a především v interiéru
(schodiště ze sliveneckého mramoru se secesním
kovovým zábradlím, původní dlažba).
Hodnotu architektonicky
kvalitní stavby s bohatou
štukovou dekorací zvyšuje skutečnost, že se dochovala z velké
části v původním stavu (vzhledem k citlivé obnově a příkladné péči potomků
původního majitele).
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Přijímací místnost; skořápka měkkýšů – B. Konstrukce střechy;
výpravná báseň; radioaktivní prvek – C. Franc. mluvnický člen; plodina; přestože;
belgické lázně; zkratka seniora – D. Číslovka; dřina; ruské zájmeno – E. Bodné
zbraně; božská krmě; stolní hra – F. Spojka; první část tajenky; zhruba – G. Želatina; muž. jméno – H. Slovensky jiná; ovocnářův pozemek – I. Internetová doména;
souhlas – J. Státní technická norma; údolí – K. Číslovka; sbohem – L. Proč; podstrčen; potomek – M. Třetí část tajenky – N. Anglicky záliv; nástroj; nápoj – O. Slov.
muž. jméno; zničen; hrdina – P. Římsky 1001; popínavá rostlina; iniciály fotbalisty
Rosického – R. Mařka; karty – S. Cizí žen. jméno; dobytčí nápoj.
SVISLE: 1. Spád; slavná značka kytary; italský herec – 2. Plošná míra; nejvyšší karta;
svatba; muž. jméno – 3. Povrchový důl; česká řeka; druhá část tajenky; předek; křoví – 4. Elipsa; povzdech; počítačový formát dokumentu; sokolská slavnost – 5. Zápor; bezvědomí; olomoucká SPZ; peň – 6. Dětský pozdrav; remíza; těžká volba
– 7. Sázkařova otázka; japonská družka Johna Lennona; sumarizovat – 8. Spojené
státy; situace; naše nejstarší univerzita; vojenský útvar – 9. Zvětšovací sklo; moje;
řeka; americký herec – 10. Irská republikánská armáda; Eliška; čtvrtá část tajenky;
hádka; protivník – 11. Ona; číslovka; pravidla; dívčí jméno – 12. Policejní vozidlo;
kozlík lékařský; malířská technika.
Nápověda: C. Spa – I. biz – N. gulf – 1. Gemma – 4. pdf.
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Hasiči provedou sběr železného šrotu
Sbor dobrovolných hasičů Černošice provede v sobotu 5. dubna v době od 8.00 do
14.00 sběr železného šrotu. Sběr připravte pokud možno až v den svozu. Těžké kusy je
Hasiči Černošice
třeba nahlásit na telefonní číslo 251 643 388.

Den Země je příležitostí k úklidu našeho města
Černošická mládež, které není lhostejné, jak vypadá naše město, vás zve na úklidové
oslavy Dne Země, které se budou konat 19. dubna. Uklízecí „čety“ se sejdou v 9.00 na
čtyřech místech, a to v Horních Černošicích v ulici Třebotovská, dále pod černošickým
jezem u klubovny Junáka, na Vráži u samoobsluhy u Vávrů a v Mokropsech u sídla
technických služeb. Jsou zváni všichni, od nejmladších po nejstarší. Především děti budou nejen sladce odměněny. Uklízet budeme dopoledne na všech stanovištích od 9.00,
zhruba do 12.00. S sebou si vezměte hlavně pracovní rukavice a na sebe dobré pracovní
oblečení, nesmí chybět dobrá nálada a chuť do práce. Kdo máte čas, přijďte, ať se můžeJeště jednou srdečně zvou Ludmila, Magda a Ondřej
me v Černošicích cítit ještě lépe.

Sokolové zvou na Slavnostní akademii
Kromě pravidelného cvičení, závodů a tradičních akcí oslaví Tělocvičná jednota Sokol
Černošice 95. výročí svého založení dalšími aktivitami. První z nich bude Slavnostní akademie, která se bude konat 19. dubna od 15.00 v prostorách Clubu Kino a tělocvičny. Na
Za TJ Sokol Hana Fořtová
tuto akademii vás srdečně zveme.

Zápis do MŠ Karlická se bude konat 23. dubna
Mateřská škola Černošice, Karlická 1170, vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2008/9. Zápis se bude konat 23. dubna od 13.00 do 17.00 v budově školy. K zápisu
se dostaví rodič nebo zákonný zástupce dítěte a přinese s sebou rodný list dítěte a doklad
Alena Janovská, ředitelka školy
o trvalém pobytu.

Humanitární sbírka, tentokrát v Karlštejnské 259
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s městem vyhlašuje humanitární sbírku letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkovin, prostěradel,
ručníků, utěrek, záclon, látek, domácích potřeb (nádobí bílé i černé, skleničky – vše
jen funkční), dále peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek. Nebereme
ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky. Sbírka se uskuteční v budově
městského úřadu v Karlštejnské ulici číslo 259 v prostorách bývalého papírnictví,
a to od pondělí 5. května do středy 7. května v době od 8.00 do 19.00. Darované věci
prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby nedošlo k jejich poškození během
Děkujeme za vaši pomoc (www: diakoniebroumov.org)
transportu.

Další telefonní automat bude zrušen
Kvůli dramatickému poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě veřejných telefonních
automatů se společnost Telefónica rozhodla zrušit v Černošicích další telefonní budku.
(red)
Jde o telefonní automat v Komenského ulici 100.
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Prodejna papíru a hraček se přestěhovala
Prodejna papíru a hraček a sběrna čistírny změnila své sídlo. Z domu městského
úřadu v Karlštejnské ulici číslo 259 se přestěhovala na roh Poštovní a Komenského
ulice do bývalé prodejny v domě u Čumrdů. Otevírací doba je pondělí od 14.00 do
(red)
17.00 a úterý až pátek 10.00 až 12.00 a 14.00 až 17.00.

Domov pro seniory Dobřichovice nabízí pobytové odlehčovací služby
Jde o přechodný pobyt pro seniory se sníženou soběstačností kvůli věku, o které je
jinak postaráno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek (dovolená, nemoc aj.). Služba je poskytována nejdéle
po dobu 3 měsíců. Lékařská péče je zajišťována pouze akutní, klient zůstává registrován
u svého praktického lékaře, léky a inkontinentní pomůcky předepsané lékařem na dobu
pobytu musí mít s sebou. Rovněž je potřeba, aby byl vybaven hygienickými potřebami
(šampon aj.). Úhrada:
1. za celodenní stravu

110 Kč/denně

2. za poskytování ubytování včetně služeb (úklid, praní, žehlení)

160 Kč/denně

3. Úhrada za úkony uvedené v odst. 1, písm. a, b, c Prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. k zákonu č. 108/2006 Sb., max. 85 Kč/hod.
dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k úkonům (hygiena,
krmení, aj.)
Příspěvek na péči pro osobu:
úplně závislou
těžce závislou
středně těžce závislou

- 11 000 Kč, tj. 366 Kč denně
- 8 000 Kč, tj. 266 Kč denně
- 4 000 Kč, tj. 133 Kč denně

Nemá-li klient přiznán příspěvek na péči, náleží domovu částka ve výši 85 Kč/hod.
skutečně spotřebovaného času na péči. Bližší informace na tel. 257 712 194.
Ilona Káchová, sociální pracovnice

Problematika protiraketové obrany na DVD
Úřad vládního koordinátora pro komunikaci programu protiraketové obrany vytvořil DVD, ze kterého se občané dozví informace související s případným umístěním
radarové stanice systému protiraketové obrany na území České republiky. Odborníci
zde popisují fungování celého systému, vliv radiolokátoru EBR na životní prostředí
a zdraví obyvatel žijících v jeho blízkosti, a nechybí ani názory vrcholných politiků
a osobností kulturního a společenského života. Občané si mohou o DVD či informační brožuru napsat na adresu: Úřad vlády ČR, nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01
Praha 1 – Malá Strana, mohou poslat sms ve tvaru: jméno, ulice, PSČ, město, DVD
(nebo Brožura) na číslo 720 002 345, nebo napsat na e-mail: protiraketam@vlada.cz.
Veškeré informace lze nalézt na www.protiraketam.cz. Pro obyvatele Černošic je DVD
k dispozici na odboru kultury, Karlštejnská 259, tel.: 251 081 538, 723 525 774.
(red)
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Oláh Szabolcs Quartet z Maďarska zahraje v Clubu Kino
Odbor kultury vás zve v sobotu
19. 4. od 20.30 do Clubu Kino na
moderní jazz v podání Oláh Szabolcs
Quartet z Maďarska. Formace hraje
ve složení Oláh Szabolcs (kytara),
Dániel Mester (soprán a alt saxofon),
Márton Soós (kontrabas), Bálint Majtényi (bicí). Skupina vznikla v roce
2002 jako spojení čtyř talentovaných
hudebníků, kteří právě ukončili hudební akademii Ferencze Liszta. Tři
členové kvarteta komponují své vlastní skladby. Všichni členové seskupení
jsou v Maďarsku vysoce uznávanými
hudebníky. Získali několik prestižních
hudebních ocenění – spolu i jednotlivě. V roce 2004 byla skupina jako celek oceněna v rámci City Lipót Days. Oláh Szabolcs získal první místo jako sólový kytarista
na Jazzovém festivalu mládeže a Márton Soós získal tamtéž speciální cenu Nejlepší
instrumentalista. Dániel Mester se umisťuje v různých soutěžích nejen jako dechař,
ale i jako skladatel a aranžér. Tito muzikanti vycházejí z jazzové tradice a my máme
možnost ocenit jak jemnou melodiku, tak perfektní rytmické cítění či práci s graZa odbor kultury Pavel Blaženín
dací. Vstupné 120 Kč.

Pohádkový les aneb setkání historie se současností
Občanské sdružení Nevers vás zve
na Pohádkový les, který se uskuteční
v sobotu 24. 5. na Vráži. Pohádkový
les aneb setkání historie se současností
je akce zaměřená nejen na děti tělem,
ale i duchem, tedy na nás na všechny.
Během dne bude probíhat trasa dovednostních, vědomostních i zábavných
stanovišť, kde budou všichni účastníci
sbírat body a na konci dostanou odměnu dle dosaženého počtu. Po celý den
bude probíhat doprovodný program.
K vidění bude historický šerm, střelba z čehokoliv, ukázky dobrovolných hasičů,
vojenská kuchyně, vojsko v záloze a mnoho dalších. Přijďte se pobavit, zasmát a zaTomáš Kopačka, jednatel sdružení
soutěžit si.
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Energetická bomba v podání skupiny – 123 Min. Unplugged Tour

Odbor kultury vás zve v sobotu 5. dubna
od 20.30 do
ClubuKino na
koncert skupiny –123 Min.
Instrumentální
trio skvělých
muzikantů ve
složení Zdeněk
Bína (frontman
a kytarový génius), Martin
Vajgl a Frederik Janáček vyráží na své první akustické turné. Předloží vám energetickou bombu tvořenou směsí jazzu, funky, rocku, soulu, worldmusic a dalších žánrů. Živá vystoupení skupiny jsou vždy neopakovatelným zážitkem, a to nejen kvůli
jamování a přetrženým strunám. Pro skupinu je „unplugged“ koncert tváří v tvář
pozorně poslouchajícímu publiku náročnější než běžné klubové nebo festivalové
vystoupení. Muzikanti se musí obecenstvu vydat doslova do poslední nitky a často
sáhnout až na dno svých psychických sil. Při příležitosti unplugged turné zařadí
skupina do repertoáru kromě největších hitů a pověstných improvizací i své starší
skladby, které již dlouho na koncertech nehrála nebo ještě nikdy veřejně neuvedla.
V roce 1999 získaly Minuty ocenění Akademie populární hudby Anděl v kategorii
Objev roku, v roce 2002 bylo jejich album Home? nominováno v kategorii Album
roku. Dalším oceněním je nominace Nejlepší zvuk za nahrávku alba Mom (Universal Music, 2005). Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v trafice u Václavků na
černošickém nádraží a v dobřichovické Plyn boudě. Vstupné 150 Kč.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Komorní koncert s názvem Epochy v ZUŠ
Odbor kultury vás zve v sobotu 12. dubna od 18.00 do koncertního sálu Základní umělecké školy ve Střední 403 na komorní koncert
s názvem Epochy. Vystoupí Jana Vavřínková-Douchová (viola) a Ester Godovská (klavír). Zazní J. S. Bach, F. Schubert, J. Jongen a G. Enescu. Obě protagonistky jsou držitelkami četných mezinárodních
ocenění, vystupují v předních evropských koncertních síních a jsou
černošickému publiku dobře známy. Vstupné pro dospělé je 80 Kč,
děti a senioři 50 Kč.
(pb)
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Jazz festival – Jazz Černošice 13. až 17. května

Občanské sdružení Jazz Černošice
a město Černošice vás srdečně zvou
na 3. ročník černošického jazzového
festivalu, který se uskuteční od 13. do
17. května. Celý tento květnový týden
to bude nejen v Clubu Kino, ale, a to je
novinka, i v černošických ulicích a restauracích, znít jazzem. Můžeme se těšit
na jazz v centru města, kde vystoupí před
restaurací Bolleta v Karlštejnské ulici
14. 5. od 16.30 a v sobotu 17. 5. dopoledne Dixi Road. Letos budeme hrát i před
Tescem na Vráži a na Masopustním náměstí v Mokropsech. Tyto koncerty v centru jsou
pro vás připraveny zdarma. Dále jsou pro vás připraveny dva filmy - skvělý Buenos vista
social club a němý film Kabinet doktora Kaligariho za doprovodu hudební skupiny. Dále
připravujeme na festivalový víkend 16. až 17. 5. tato zvučná jména: Big Band Ježkovy
konzervatoře, Michal Žáček kvintet, Peter Lipa Band SK, Jiří Stivín, Nikolas Simon group
Ro, De, Oua trio CH, Zdeněk Bína a jedinečný Dan Bárta & Illustratosphere. Kompletní
program a více informací najdete na stránkách festivalu www.jazzcernosice.cz. Těšíme
(redakce)
se na vaši návštěvu.

Kulturní akce v Černošicích
5. 4.
5. 4.
19. 4.
19. 4.
10. 5.
17. 5.
12.–18. 5.
24. 5.
30.5.
6.–7. 6.
14. 6.
15. 6
12. 7.
16.–17. 8.
20. 9.
15. 11.
13. 12.
24. 12.
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–123 Min. – Club Kino od 20.30
Historický jarmark kumštu a řemesel - Dobřichovice
Sokolská akademie – Club Kino a sokolovna od 15.00
Olah Szabolcs Quartet Maďarsko – Club Kino od 20.30
Staročeské máje – Masopustní náměstí Černošice-Mokropsy
OUA Trio Švýcarsko – Club Kino
Jazz Černošice – jazzový festival
Pohádkový les na Vráži
Tolouie Shahab Irán – Club Kino od 20.30
Královský průvod – II. ročník
Metalové kapely z partnerského města Gerbrunn DE v Club Kinu
Spirituál Kvintet
Černošické Bigbeatové dunění – rock festival
Černošická Mariánská pouť
Výstava k příležitosti 95. výročí založení TJ Sokol Černošice a k 90. výročí vzniku
Československa – sokolovna a Club Kino
Koncert k 17. listopadu – Club Kino od 20.30
Adventní trhy
Česká mše vánoční – kostel od 22.00.
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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BUERGENTHAL, Thomas: Bez štěstí nepřežiješ – unikátní svědectví dítěte, které přežilo
holokaust; FRÝBORT, Pavel: Power play – detektivní román; GERRITSEN, Tess: Mefisto
thriller; GOTTLIEB, Daniel: Dopisy Samovi – kolekce dvaatřiceti důvěrných a citem nabitých dopisů, které píše Dan Gottlieb svému vnukovi Samovi. Samovi byla ve čtrnácti měsících
diagnostikována závažná forma autismu. Dan tyto dopisy píše v naději, že si je Sam jednoho
dne dokáže přečíst; CHASE, James Hadley: Mám všechna čtyři esa – detektivka; CHRISTIE,
Agatha: Zlatá brána otevřená – detektivka; JOHNSTON, Jennifer: Kapitáni a králové – novela známé irské spisovatelky; LUDLUM, Robert: Chancellorův rukopis – špionážní román;
McEWAN, Ian: Pokání – román, podle něhož byl natočen stejnojmenný film; MARTIN, Steve:
Potěšení ze své společnosti – příběh osamoceného člověka, který touží po lásce; MONYOVÁ,
Simona: Já o koze, on o voze – román pro ženy; O´CONNOR, Joseph: Hvězda moří – dobrodružná historická romance z 19. stol.; ORWELL, George: 1984 – audiokniha, významný
antiutopický román na deseti CD; PASTOR, Ben: Zloději vody – historický román; ROLLINS,
James: Amazonie – dobrodružný román; TEKLE, Abreha F.: Cesta za svobodou – strastiplné
putování ženy, která se rozhodla vzít osud do svých rukou.
Knihy pro studenty a náročnější čtenáře:
BAUER, Jan: Vládci českých zemí – historie panovnických rodu Čech a Moravy; DAHLKE, Rüdiger: Nemoc jako symbol – výklad významů a příznaků psychosomatických chorob
od slavného psychoterapeuta; DALRYMPLE, William: Věk bohyně Kálí – netradiční cestopis o dnešní Indii; HEWITT, William: Duchovní rozvoj pro začátečníky; HOFFMANN,
Petr: Od pramene čínské medicíny – cesta poznání a pochopení pramenů čínské medicíny;
HRUBEŠ, Josef: Věže v dějinách stověžaté Prahy – vznik, osudy a zajímavosti pražských
věží; CHOPRA, Deepak: Buddha – životopis jedné z nejvýznamnějších duchovních postav
historie; KIYOSAKI, Robert: Bohatý táta, chudý táta – kniha o penězích a investování;
MASSON, J. M.: Poslední ráj na zemi – pozoruhodná cesta po Novém Zélandu; RUIZ,
Don Miguel: Hlas poznání – kniha založená na staré toltécké moudrosti nám ukazuje, jak
obnovit víru a vrátit se ke zdravému rozumu; ŠPAŇHELOVÁ, Ilona: Průvodce dětským
světem – nahlédnutí do jednotlivých etap v životě dítěte od novorozeneckého věku až po
věk dospívání.
Knihy pro děti a mládež:
BOEHME, Julia: Nerozluční přátelé – dobrodružná knížka; BOUKOBZA, Laurence:
Zvířata – encyklopedie; BREZINA, Thomas: Matika a další pohromy – knížka o dvou
čarodějkách; DAVIS, Jim: Garfield: Jím, tedy jsem – komiks; GOSCINNY, René: Asterix
a Kleopatra – komiks; ŠVANDRLÍK, Miloslav: Unesli Mňouka, Baskerville – další příběhy žáků Kopyta a Mňouka; ŠVARC, Josef: Jak to chodí u hasičů; Jak to chodí na policii
– leporela.

Otevírací doba v městské knihovně

Pondělí: 9.00–11.30, 12.30–18.00
Středa: 9.00–11.30, 13.00–19.00
Pátek: 9.00–11.30
Čtvrtek: 12.30–16.00
Připomínáme, že všichni zaregistrovaní čtenáři naší knihovny mají zdarma přístup na internet. Pro
velký zájem o tuto službu je lepší si termín předem telefonicky rezervovat na čísle 251 641 501.
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