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

Černošický jazzový festival
má za sebou úspěšný start

Už první večer v ClubKinu, kde se v týdnu od
22. do 29. uskutečnil 1. ročník černošického
jazzového festivalu, posluchače prostě musel
nadchnout. Přehlídku jazzmanů „rozjel“ populární basista Pavel Kopačka. Vystoupení
svého Antikvariátu pojal jako vzpomínku na
místního trumpetistu Petra Mahlera a kombinací mluveného slova a muziky nastolil v sále
příjemnou atmosféru. A pak už sálem hřměla moderní velkokapelová swingová hudba
v podání působením v nejlepších orchestrech
ostřílených muzikantů známého Big bandu
Václava Zelinky. K následujícímu vystoupení
Vít Švec tria (kontrabas, klavír, bicí) lze dodat
jen – bez komentáře. Brilantní individuální
výkony, které v tomto úzkém obsazení dostávají maximální prostor, posluchače uchvátily.
Skvělý večer zakončila Jana Koubková (na
snímku na titulní straně) a její Funk-latin
jazz band. Názor zpěvačky na černošický jazzový festival i její vzpomínky na naše město,
ve kterém často vystupovala, vám přineseme
v příštím čísle. A nejen to, pokusíme se vám
přiblížit průběh celého festivalu.

Foto na titulní straně Petr Kadlec

z radnice

Volby

Usmívají se na nás
všichni a ze všech
stran, slibují možné
i nemožné – blíží se
parlamentní volby.
Proces volby patří
k systému parlamentní zastupitelské
demokracie a stal se
nezbytnou součástí
našeho veřejného života. Možnost volby, kterou

přijímáme jako samozřejmost, zůstává velikou
hodnotou, a to přesto, že se nám politická scéna
může jevit jako jedno veliké panoptikum. Pokud
se nechceme vrátit před rok 1989, kdy možnost
volby nebyla, ani netoužíme po monarchii (ne
každý monarcha je osvícený) a ani nechceme
odevzdat svou neúčastí hlas všem politickým
stranám podle poměrného výsledku, nic jiného
než jít volit a vybrat si jednu z nabídek nám nezbývá. Dovoluji si vám popřát moudrost k vaší
volbě.
Helena Langšádlová, starostka

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny se konají na území České republiky v pátek 2. června
od 14.00 do 22.00 a v sobotu 3. června od 8.00 do 14.00. Voličem je státní občan České
republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Místa konání voleb:

Volební okrsek č. 1.:
Volební místnost v budově Městského úřadu Černošice, ulice Riegrova 1209.

Volební okrsek č. 2.:
Volební místnost v budově Základní umělecké školy Černošice, ulice Střední 403.

Volební okrsek č. 3.:
Volební místnost v budově Hasičské zbrojnice Mokropsy, ulice Srbská 999.

Volební okrsek č. 4.:
Volební místnost v budově Městského kulturního střediska Černošice, Mokropeská 1208.
Voliči bude umožněno hlasování poté, co prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským či cestovním průkazem nebo platným cestovním,
diplomatickým a služebním pasem České republiky.

Černošice oslaví 61. výročí konce 2. světové války
V předvečer vypuknutí pražského povstání, ve
čtvrtek 4. května od 17.00 u pomníku před černošickým kostelem, si za přítomnosti členů protifašistického odboje společně připomeneme hrůzy
2. světové války a uctíme její oběti. Po skončení
pietního aktu položíme věnce také k pomníkům
na Vráži a v Mokropsech. Vás všechny na tuto
vzpomínkovou tryznu srdečně zveme a jménem
města Černošice na vás apelujeme, abyste přišli
v hojném počtu. A to nejen k uctění památky

bojovníků padlých za lidskou svobodu, ale také
proto, abychom řekli „ne“ lidské lhostejnosti. Po
skončení vzpomínkového aktu jste všichni zváni
do ClubKina na bezplatné promítání filmu Ostře
sledované vlaky. Režie: Jiří Menzel. Hrají: V. Neckář, J. Somr, V. Brodský, F. Krůta, J. Zelenohorská,
N. Urbánková, K. Fialová, J. Kodet a další. Nestárnoucí klasiku světového filmu plnou výborných
herců a nezapomenutelných scén můžete shlédZa odbor kultury Pavel Blaženín
nout od 19.00.
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Ještě jeden pohled na rozpočet města
Základní informace o rozpočtu města Černošice na rok 2006
byla uveřejněna už v minulém čísle Informačního listu. Stalo
se však zvykem nabídnout obyvatelům města ještě možnost
seznámit se s rozpočtem ve struktuře, která nevychází z úřední rozpočtové osnovy, ale sleduje vynakládání rozpočtových
prostředků jiným způsobem.
Není proto zřejmě pro nikoho
žádným překvapením, že navzdory tomu, že náš rozpočet
pracuje s celkovým objemem ve výší
222 milionů, reálná možnost zastupitelů
rozhodnout o nakládání s finančními
prostředky je omezena na částku 72 milionů (z toho je částka 45 950 000 Kč
získána jako daňový příspěvek za trvale
hlášené obyvatele). Zastupitelé tedy reálně rozhodují o užití jen necelé třetiny
rozpočtu, zbytek je víceméně tvořen
účelovými dotacemi, které městem jen
„procházejí“.
Přímo ovlivnitelná částka v rozpočtu
je tvořena zejména tím, co bylo získáno
od finančního úřadu jako podíl z odvedených daní přiznávaných našemu městu
podle platného zákona o rozpočtovém
určení daní podle počtu trvale hlášených
obyvatel a prodejem aktiv z majetku města. Daňová výtěžnost na jednoho trvale
hlášeného obyvatele vychází pro letošní
rok jednotně (rovně) na částku 8 600 Kč.
Tedy bez ohledu na to, kdo kolik fakticky zaplatil či odvedl na daních, obdrželo
město od státu 8 600 Kč na obyvatele za
rok na zajištění všech potřeb spojených
s chodem města.
Pravidla pro rozdělování

určitá pravidla, podle nichž měla být tato
plně disponibilní částka rozdělována v určitém procentním poměru mezi jednotlivé
činnosti, které město zajišťuje (v Tabulce 2
sloupec s názvem vize 2002). Této osnovy
se vedení města snaží držet po celé čtyři
roky.
Jak se to podařilo letos, je pak zobrazeno v posledním sloupci Tabulky 2, která je
uveřejněna za tímto článkem. Tento sloupec říká, v jakém poměru se příspěvek od
každého občana na chod města dělí mezi
činnosti zajišťované městem (s výjimkou
řádku „služby komunálního charakteru“,
kde záporné znaménko označuje, že tyto
služby jsou provozovány sice s menším
než plánovaným, ale přece jen s jistým
mírným ziskem).
Každý občan si tak může snadno spočítat, jakým způsobem byla v letošním roce
rozdělena ona částka 8 600 Kč, která nám
byla prostřednictvím finančního úřadu
zaslána jako jeho osobní roční příspěvek
na chod města (výši tohoto příspěvku
bychom měli mít na paměti při všech úvahách na téma „obec je služebník, kterého
si platíme ze svých daní“).
Z Tabulky 1, v níž jsou všechny údaje
podrobně rozepsány, je pak zřejmé, že
oproti v roce 2002 naplánované distribuci prostředků dochází k mírným
Už v roce 2002 přijala rada města jako odchylkám, ale vesměs jsou to odchylky
součást svého programového prohlášení žádoucí.
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Na první pohled je zřejmé, že se
podařilo snížit podíl ve výdajích na
veřejnou a státní správu a naopak došlo
k posílení výdajů na obsluhu města.
O něco méně se nyní vydává také na
školská zařízení, což je však způsobeno zejména přechodem na jiný způsob
financování škol poté, co získaly plnou
právní subjektivitu.
Zisk z provozování komunálních
služeb je o polovinu menší, než se plánovalo, stále však stačí uhradit výdaje
v kulturní oblasti; na oblast sociální to
sice už nestačí (což bylo tak plánováno),
ale s ohledem na skutečnost, že provozování DPS již nepředstavuje žádnou zátěž,
naopak je zde vytvářen maličký zisk,
nepředstavují sociální výdaje prakticky
žádnou zátěž, dokonce by bylo možné
uvažovat do budoucna o jejich mírném
zvýšení (např. formou sociálních grantů). Ve struktuře výdajů z prostředků,
o nichž plně rozhodují zastupitelé, pak
jednoznačně dominují výdaje investičního charakteru. Se započtením všech
souvisejících nákladů to dělá bezmála
47 procent ze všech těchto prostředků.

Doplňování zdrojů
Bohužel však v absolutních číslech je to
i tak – s ohledem na enormní investiční
podfinancování města a obrovský vnitřní
dluh nashromážděný za dlouhá léta – částka zoufale malá. Proto se tyto investiční
prostředky nutně musí doplňovat z dalších
zdrojů (privátní příspěvky developerských
společností, investiční dotace a prodej
aktiv). Jen tak lze nashromáždit takový
objem peněz, jehož investiční užití ve prospěch občanů už může být patrné. Kdyby
se totiž někdy město dostalo do situace,
kdy by muselo své investice financovat jen
z prostředků, které získává jako daňový
příspěvek od svých trvalých obyvatel, pak
by to v podmínkách současného rozpočtového určení znamenalo, že na veškeré
investice bychom měli docela maličkou
částku (např. letos jen 21 509 195 Kč). To
je zhruba jedna třetina ze všech pro letošní rok naplánovaných investičních výdajů.
Doufejme proto, že se našemu městu bude
dařit zajišťovat si krytí svých investičních
potřeb z dodatečných zdrojů i nadále tak
dobře, jak tomu bylo v posledních několika letech.
Aleš Rádl, místostarosta

Tabulka 1
Rozdělení osobního ročního příspěvku občana na chod města:
Na obsluhu města bylo z příspěvku vyčleněno:
19,88 %
1 709,68 Kč
Na veřejnou a stání správu se použilo:
15,01 %
1 290,86 Kč
Na výdaje související s bezpečností se použilo:
5,51 %
473,86 Kč
Na výdaje do školských zařízení se použilo:
10,73 %
922,78 Kč
Na zajištění vnějších vztahů se vydá:
0,75 %
64,5 Kč
Na kulturu se vyčleňuje:
1,24 %
106,64 Kč
Sociální výdaje pak v této struktuře obnáší:
0,28 %
24,08 Kč
Na investice a související výdaje se pak vyčleňuje: 46,81 %
4 025,66 Kč
Služby komunálního charakteru jsou, jak již bylo řečeno, mírně ziskové, a proto se na
ně z rozpočtu nic nedoplácí. Naopak, jejich provozování jisté prostředky generuje
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Všem, kdož přišli pomoci s úklidem, město děkuje

Několik desítek dobrovolníků využilo
krásného sobotního dopoledne 22. dubna
a od mokropeského jezu, z Třebotovské
a od vrážské samoobsluhy vyrazilo do ulic
a městské zeleně pomoci s jarním úklidem

města, už tradičně konaném ke Dni Země.
Za jejich obětavost a snahu o to, aby se nám
všem žilo v Černošicích příjemněji, jim město děkuje.
Foto z úklidu města na straně 9 Petr Ullrich a (red)

Lípy, vysazené ke Dni Země, jsou darem městu
Na závěr úklidové akce ke Dni Země zasadil místostarosta Aleš Rádl na nově zbudovaném parkovišti v Karlštejnské ulici dvě
vzrostlé lipky jako svůj osobní dar městu.
„Lipky to nejsou docela obyčejné. Jde o namnožené památné stromy z různých míst
Středočeského kraje, dodávané i s křestním
listem podepsaným ředitelem průhonického
výzkumného ústavu okrasného zahradnictví, ve kterém je uvedeno odkud stromky jsou
a další údaje,“ uvedl RNDr. Tomáš Vaněk
z komise životního prostředí Středočeského
kraje, který stromky pomáhal sázet.

„Pěkných stromů není nikdy dost a o tom,
že je třeba dostat do našeho města více zeleně, se často více mluví, než se pro to dělá.
Město sice již v návaznosti na postupné
dokončování výstavby kanalizace a přesunu
investic do obnovy komunikací několik projektů připravuje, ale vysázet několik stromů
je docela vhodná příležitost i pro soukromou
iniciativu. Město pro takovou aktivitu schválilo určitá pravidla a rozhodně ji velmi vítá.
Takže doufám, že tyto mé dva stromy zasazené na veřejném prostranství budou inspirací
i pro někoho dalšího,“ uvedl místostarosta.

Aleš Rádl (vlevo) a Tomáš Vaněk při sázení lipek.
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Kam s vytříděným bioodpadem

V minulém čísle Informačního listu jsme hovořili o tom, co jsou to biologické odpady.
Jen pro připomenutí: Jsou to zejména zbytky z kuchyně (odpad z domácností obsahuje až
40 procent bioodpadu), odpad ze zahrádek a papír. Rovněž jsme hovořili o tom, že nejlepší způsob, jak se zbavit bioodpadů, je jejich třídění a kompostování, neboť organické látky
v bioodpadu obsažené se mohou za určitých podmínek přirozeným způsobem rozkládat
na organické součásti.
Zbytky z kuchyně a domácnosti vy- nádoba na ukládání a rozklad organickéužitelné ke kompostování jsou například ho odpadu. Speciální úprava napomáhá
slupky, zbytky ovoce a zeleniny; kávová urychlení zrání kompostu (čtyři měsíce)
sedlina, zbytky čaje a čajové sáčky, dá- a zabraňuje vzniku zápachu. Kompostéry
le zvadlé květiny, rostliny z květináčů; jsou v různých velikostech a cenových
zbytky z citrusových plodů (pouze v ma- relacích běžně dostupné v obchodech.
lém množství, obsahují chemické látky Kompostovat však můžete i ve svépomocí
z postřiků) a zbytky jídel (pouze malé vyrobeném kompostéru ze dřeva, cihel
množství, přitahují hlodavce a mohou nebo pletiva.
být zdrojem zápachu); nepotištěný papír
Průmyslové využití
(patří do sběru, ale v malém množství se
O vytříděný bioodpad se postará přídá kompostovat) a nakonec i peří, surová
slušná svozová firma, která jej převeze
vlna a vaječné skořápky.
na nejbližší kompostárnu. Ta umožňuje
Odpadem ze zahrádek vhodným ke vyšší kontrolu a intenzitu procesu, což
kompostování je tráva, seno a sláma, dále mimo jiné znamená, že zde mohou být
větve a větvičky, kůra, listí, piliny, hobliny, zpracovány bioodpady, které nejsou snadpecky, hnůj i plevel (do kompostu přidá- no kompostovatelné na zahrádce (odpady
vat před vysemeněním).
z masa, mléčných výrobků či houževnatého plevele). Kvalitní zpracování bioodpaKompostování na zahrádce
Pokud máte zahrádku, nejlepším způ- du zajistí i bioplynová stanice. Na rozdíl
sobem je založení vlastního kompostu. od kompostování zde probíhá zpracování
Pokud se o něj budete starat, za půl roku bioodpadu bez přístupu vzduchu. Vzniklý
až rok získáte kvalitní humus. Na své za- bioplyn je následně energeticky využíván.
hrádce tak můžete výrazně omezit používání umělých hnojiv a rašeliny. Většina
z nás by ráda pomáhala přírodě, ale neví,
jak začít. Kompostování je jeden z velmi
snadno dostupných způsobů. Kromě přínosu pro svou vlastní zahrádku přispějete
ke snížení zbytečného ukládání odpadů
na skládky a s tím spojenými dalšími
problémy.
Pro potřebu své rodiny můžete využít
tzv. kompostér. Je to speciálně upravená
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Svoz bioodpadu ve městě

Svoz bioodpadu v našem městě probíhá
vždy v úterý a ve středu. Pytle na odvoz
bioodpadu je možné zakoupit na Městském úřadu, a to v pondělí a ve středu
v kanceláři odboru životního prostředí
nebo v areálu technických služeb, Topolská 660, rovněž v pondělí a ve středu.
Ostatní dny po telefonické domluvě na
čísle 251 641 183.
Renáta Petelíková, odbor technické služby

z radnice

Z činnosti Technických služeb města Černošice

Kontejnerové stání na křižovatce ulic Vrážská a Karlická
změnilo tvář. Pracovníci technických služeb jej přestavěli tak, aby
bylo bezpečnější, lépe se uklízelo
a v neposlední řadě i lépe vypadalo (viz foto). Naopak kontejnery
zmizely z křižovatky ulic Husova
a Dobřichovická naproti vrážské
samoobsluze. Pracovníci technických služeb je rozvezli na tři
místa – do zčásti nově vybudovaného kontejnerového stání v ulici
Smetanova, dále do stání v ulici
Karlická (u bytovek) a do kontejnerového stání v ulici Jiráskova.

Týden strojního čištění černošických komunikací

Do černošických ulic tradičně na jaře vyrazily uklízecí vozy firmy Komwag. Vyčistily
postupně téměř dvacet kilometrů komunikací se zpevněným povrchem, což reprezentuje
112 480 metrů čtverečních. Je potěšitelné, že po dobu úklidu respektovali řidiči dopravní
(red)
značení.
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z radnice

Vraky vozidel patří do šrotu
V souvislosti s platností zákona č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou provozem vozidla byl zaznamenán prudký nárůst vozidel bez
státní poznávací značky zaparkovaných nebo dlouhodobě odstavených na veřejných
prostranstvích a pozemních komunikacích.
Uvedený zákon přinutil pod hrozbou 2, písm. g zákona č. 13/1997 Sb. o pozemsankcí majitele osobních automobilů, ních komunikacích).
kteří je nechtějí provozovat a tedy ani za
V případě, že se takové vozidlo nachází
ně platit pojištění, odhlásit je na referátu mimo pozemní komunikaci a současně na
dopravy příslušného obecního úřadu veřejném prostranství, pak rozumíme vraa vyřadit je z evidence motorových vo- kem každé úplné nebo neúplné motorové
zidel. Určitá část řidičů se však mylně
vozidlo, které bylo určeno k provozu na
domnívá, že tímto jejich povinnost
pozemních komunikacích pro přepravu
končí a odstavené vraky ponechá jejich
osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem.
dalšímu osudu. Při vyřazení vozidel
Lhůta dvou měsíců
z evidence (registru) je nutné předložit
doklad o ekologické likvidaci u vozidel
Zákonem č. 13/97 Sb. o pozemních
kategorie M1 a N1 (osobní vozidla a ma- komunikacích je výslovně zakázáno odstalá nákladní vozidla do celkové hmotnos- vovat vraky na pozemních komunikacích.
ti 3,5 tuny), u ostatních vozidel postačí Pokud se tak přesto stane, je vlastník vraku
potvrzení o předání vozidla do sběrných povinen na výzvu vlastníka komunikace,
surovin.
tedy města či obce, popř. státu resp. SpráCo rozumíme vrakem
vy a údržby silnic, odstranit vrak do dvou
V případě, že se vozidlo označené jako měsíců po doručení výzvy k odstranění. Nevrak nachází na pozemní komunikaci, učiní-li tak, odstraní vrak vlastník komunirozumíme vrakem silniční vozidlo trvale kace na náklady vlastníka vraku. Nemůže-li
technicky nezpůsobilé k provozu a toto vlastník komunikace zjistit vlastníka vraku,
vozidlo není opatřeno státní poznávací zveřejní výzvu k odstranění vraku způsoznačkou, nebo které je zjevně trvale tech- bem v místě obvyklým (výzva se umístí na
nicky nezpůsobilé k provozu (§ 19, odst. úřední desce obecního úřadu), na jehož katastru vrak stojí. Po marném uplynutí lhůty
dvou měsíců ode dne zveřejnění odstraní
a zlikviduje vrak na své náklady. Je-li zjištěn
vlastník vraku dodatečně, může být vůči
němu uplatněn nárok na náhradu nákladů
vzniklých odstraněním a likvidací vraku.

Automobil v ulici Slunečná je zjevně trvale
technicky nezpůsobilý k provozu. Má být odtažen.
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V druhém případě, kdy vozidlo stojí
mimo pozemní komunikaci a současně
na veřejném prostranství jsou zákonem
185/2001 Sb. o odpadech stanoveny tyto
povinnosti při nakládání s autovraky:

z radnice
Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen jej předat pouze osobám, které jsou
provozovateli zařízení ke sběru, výkupu,
zpracování, využívání nebo odstraňování
autovraků.

pojištění, může mu být uložena pokuta
do 10 000 Kč. Vozidlo může být také ve
výjimečných případech úředně vyřazeno
z registru. Stojí-li vrak mimo komunika
majitel přestupku podle zák. č. 200/90
Vlastník vozidla je před jeho předáním Sb., o přestupcích – neoprávněný zábor
povinen umístit vozidlo na místo, kde veřejného prostranství.
nepoškodí nebo neohrozí životní proVrakoviště na internetu
středí ani nenaruší estetický vzhled obce
Vraky esteticky narušují vzhled veči přírody nebo krajiny. Vozidlo umístě- řejných prostranství, mohou ohrožovat
né v rozporu s výše uvedeným (dále jen životní prostředí, stejně jako mohou před„opuštěné vozidlo“), přemístí po uplynutí stavovat nebezpečí úrazu pro hrající si děti.
dvou měsíců obecní úřad na náklady jeho Mnohdy také zabírají plochy určené pro
vlastníka na vybrané parkoviště. Informaci
parkování, je jimi prováděn neoprávněný
o umístění opuštěného vozidla na vybrané
zábor veřejného prostranství nebo překáží
parkoviště zveřejní obecní úřad na své
například při úklidu komunikací. Je nepoúřední desce. O umístnění vozidla písemchybně v zájmu nás všech, aby se vraky
ně informuje jeho vlastníka, pokud je ho
dostaly tam, kam patří, tedy na vrakoviště.
možné identifikovat.
Seznam vrakovišť se nachází na interneV případě, že vlastník nepřevezme vo- tových stránkách ministerstva životního
zidlo z vybraného parkoviště po marném prostředí, nejbližší obci Černošice se pak
uplynutí lhůty dvou měsíců od informová- nachází v Dolních Břežanech.
ní a v případě nemožnosti jeho identifikaMgr. Pavel Juřica, vedoucí odboru dopravy
ce od zveřejnění informace, má se za to, že
Některé provozovny likvidující
vozidlo je autovrak.
Využije-li některý z vlastníků motorového vozidla možnosti dočasně vyřadit
vozidlo z evidence a uloží si jeho SPZ na
evidenci motorových vozidel, může pro
odstavení tohoto vozidla využít pouze
soukromý pozemek, nikoliv komunikaci
nebo veřejné prostranství.
Pokud někdo používá pozemní komunikaci, a tím je myšleno i parkování, je
povinen uzavřít v úvodu zmíněné „povinné ručení“. Když tak neučiní, vystavuje
se možnosti postihu – pokuta až do výše
20 000 Kč a zákaz řízení motorových vozidel až na dobu jednoho roku. Při neodevzdání SPZ a osvědčení o technickém
průkazu příslušnému úřadu při zániku

vraky ve Středočeském kraji

Davle, tel.: 605 272 323,
Dolní Břežany, Ke Zvoli 285,
tel.: 602 186 452,
Benešov, Soběhrdy 9, tel.: 602 735 076,
Pičín 17, tel.: 318 623 145,
Statenice-Černý Vůl, tel.: 602 326 440,
Kladno-Dříň (býv. POLDI), tel.:
312 685 603,
Sedlčany, tel.: 271 085 111,
Říčany u Prahy, Sluštice, tel.: 602 320 593,
Hořovice, Kotopeky 75, tel.: 311 510 313,
Zdice, Čs. Armády 1014, tel.: 311 685 921,
Kladno-Dubí, Oldřichova 206,
tel.: 312 285 629.
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z města a okolí

Zloději se nebojí vykrádat domy ani za bílého dne
O třetí hodině odpolední 6. dubna oznámila
městské policii obyvatelka ulice Slunečná,
která v tu chvíli dlela ve svém domě jen s dítětem-kojencem, že vyrušila zloděje při pokusu o krádež. Přitom před domem stál nejen
její osobní automobil, ale u vchodu i dětský
kočárek. Bylo tedy jasné, že objekt není
prázdný. Městská police proto před drzostí
zlodějů varuje. Je toho názoru, že jedinou
ochranou před nimi je zabezpečovací zařízení s plášťovou ochranou nebo tísňové tlačítko.
Uvedený pokus o krádež šetří Policie ČR.
Řidička zranila chodce – 25. března v dopoledních hodinách došlo v ulici Vrážská k dopravní nehodě. Řidička při výjezdu ze zatáčky nezvládla na kluzké vozovce řízení svého
vozidla a zranila chodce. Zraněného odvezla
záchranná služba k lékařskému ošetření.
Lupič se do domu nedostal – 27. března byl
městské policii oznámen pokus vloupání do
rodinného domu v ulici Sadová. Pachatel se
do objektu pokoušel vniknout vstupními
dveřmi, záměr se mu však nezdařil.

městské policie oznámení o odcizení elektrického rozvaděče z přečerpávací stanice
v ulici Topolská. Krádež způsobila výpadek
ve vodovodní síti.
Muži z místa činu uprchli – 29. března
v nočních hodinách zavolal majitel nemovitosti v ulici Majakovského městskou policii.
Hlídce následně oznámil, že se tři muži
pokoušeli vniknout na pozemek u domu.
Trojici však zřejmě stačil vyrušit, ta z místa
činu uprchla.
Ukradené auto nabídl k sešrotování – 30. března v odpoledních hodinách oznámil obyvatel Černošic, že nalezl své odcizené vozidlo.
Ukradený automobil pachatel odtáhl do
kovošrotu v Kuchaři, kde jej zcela poškodil
a nabídl jako šrot k likvidaci. Pracovníci
firmy si však stačili opsat údaje z jeho občanského průkazu. Majiteli vznikla mnohatisícová škoda, kterou bude muset zjištěný
pachatel uhradit.

Stavbaři měli problémy – 31. března v odpoledních hodinách přijala městská policie
Vykradli bar a chatu – 28. března v do- první z několika oznámení, která upozorpoledních hodinách bylo službě městské ňovala na stavební činností znečišťovanou
policie oznámeno vloupání do baru hotelu ulici Vrážská. Všechna oznámení byla poté
Kazín. Věc byla předána Policii ČR. Ve stej- řešena se společností Skanska, která stavbu
ný den byla vykradena rekreační chata v osa- provádí.
dě Křižárna. Majitelka nemovitosti událost Rvačka v baru – 1. dubna v nočních hodioznámila městské policii v 16.00, poté ji nách oznámila obsluha baru hotelu Kazín,
k prošetření převzala Policie ČR.
že zde došlo ke rvačce a k ničení barového
Žena přišla o kabelku – 28. března ve
večerních hodinách oznámila mladá žena
městské policii, že jí neznámý muž romské
národnosti, se kterým se dala do řeči na
nádraží ČD v Mokropsech, vytrhl z ruky
kabelku a utekl. Pachatel se tím dopustil kapesní krádeže. Věc byla předána jako trestný
čin Policii ČR.

Vodovodní síť nefungovala – 29. března
v dopoledních hodinách přijala hlídka
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vybavení. Na místo se dostavila hlídka
městské policie spolu s Policií ČR. Ta věc
převzala a řeší ji jako podezření z trestného
činu výtržnictví.

Zloděj dopaden při činu – 1. dubna
v nočních hodinách přijala městská policie
oznámení, že na parkovišti u hotelu Kazín
jsou vykrádány automobily. Hlídka na místě
zadržela občana ruské národnosti a předala
ho Policii ČR k dalšímu šetření.

z města a okolí
Z DPS zmizel počítač – 2. dubna v 17.00
vyjela hlídka městské policie na signál Tíseň
do Domu s pečovatelskou službou v ulici
Vrážská. Nikdo ze seniorů pomoc nepotřeboval, nicméně hlídka zjistila vloupání do
společenské místnosti a odcizení počítače
a monitoru. Věc převzala Policie ČR k dalšímu šetření.

pokoušel zabránit pachatelův komplic. A to
tak, že jí svým vozem blokoval cestu. Zloděj
sice v odcizeném vozidle na úpatí vrážského
kopce havaroval, ale z místa nehody se mu
podařilo utéci. Jeho komplic, který hlídce
bránil v pronásledování, byl zadržen. Věc je
v šetření Policie ČR.

Matka i dcera se poranily na hlavě – 11. dubna v odpoledních hodinách oznámil městské
policii muž, že se strachuje o život a zdraví
manželky a dcery. Šlo o to, že ve chvíli, kdy
žena svému muži telefonicky oznamovala,
že se dcera poranila, byl hovor přerušen.
Na nové pokusy o navázání spojení nikdo
Dělníci si odskočili na svačinku – 3. dubna nereagoval. Když hlídka dorazila na místo,
v odpoledních hodinách oznámil neznámý zjistila, že si dcera způsobila tržnou ránu na
volající, že v lese, v části města zvané U du- hlavě. Ženě se poté udělalo nevolno a rovbu, hoří. Hlídka městské policie oznámení něž se poranila na hlavě. Přivolaná rychlá
na místě prověřila a zjistila, že dělníci, kteří záchranná služba převezla matku i dceru do
zde vypalovali zbytky po těžbě, si odskočili FN Motol k ošetření.
na svačinku a oheň přestali kontrolovat. Věc Po ulicích volně pobíhali koně – 13. dubna v odpoledních hodinách přijala městská
byla projednána s lesním správcem.
Nádrže zůstaly prázdné – 7. dubna v od- policie oznámení, že v ulicích Mokropeská
poledních hodinách byla městské policii a Slovenská volně pobíhají koně. Zvířata byoznámena krádež pohonných hmot, a to la odchycena a odvedena zpět do výběhu, ze
z vozidel parkujících v ulici Slunečná. Ma- kterého utekla. Policisté informovali majiteljitelům automobilů vznikla škoda ve výši ku koní a současně ji obeznámili s možnými
následky takovýchto výletů jejích miláčků.
několika tisíc korun.

Elektronika zmizela i z restaurace – 3. dubna v ranních hodinách oznámil provozovatel
restaurace U stadiónu v ulici Fügnerova
vloupání do provozovny. Pachatel se zaměřil
hlavně na elektroniku. Věc převzala Policie
ČR k dalšímu šetření.

Opilec byl zraněn na hlavě – 9. dubna
v nočních hodinách přijala městská policie
oznámení, že v ulici Slunečná leží bezvládný
muž. Hlídka na místě zjistila, že muž je pod
vlivem alkoholu a je zraněn na hlavě. Rychlá
záchranná služba převezla zraněného do FN
Motol k ošetření.

Napadenému poškodili brýle – 14. dubna
v nočních hodinách byla městské policii
oznámena rvačka v baru hotelu Kazín. Oznamovatel uvedl, že byl napaden a útočník mu
poškodil brýle a lehce jej zranil. Městská
policie šetří incident jako přestupek.

Vyšetření byla negativní – Od poloviny
Divoká honička skončila havárií – 10. dub- března do poloviny dubna zajistili strážníci
na v nočních hodinách požádala Policie městské policie na území města 26 uhynulých ptáků. Mezi nimi bylo i několik vodČR hlídku městské policie o součinnost při
ních ptáků, jejichž těla byla předána Krajské
pronásledování zloděje, který v Dobřichoveterinární správě k provedení testů na tzv.
vicích ukradl motorové vozidlo. Dopadení
ptačí chřipku H5N1. Všechna vyšetření byla
pachatele, který se v odcizeném vozidle řítil
negativní.
Gregor Dušička, městská policie
směrem na Černošice, se hlídce Policie ČR
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z města a okolí

Mokropesští hasiči hodnotili uplynulý rok
Při hodnocení práce Sboru dobrovolných hasičů Mokropsy a zásahové jednotky města
Černošice za uplynulé období, které proběhlo na výroční valné hromadě za účasti zástupců spřátelených hasičských sborů a místních spolků a organizací, byla především oceněna
práce Mladých hasičů. Ti se pravidelně účastní soutěže Plamen a umísťují se na předních
místech v okrese Praha-západ.
Kladně byla hodnocena i spolková a pra- od 1. ledna do 15. dubna bylo pět klasických
covní činnost sboru, a především zásahová požárů, zbývající jsou technické zásahy, dojednotka města. Je samozřejmé, že členové pravní nehody a živelné pohromy.
sboru pracovali na údržbě a opravách jak haZ výčtu událostí si dovolím uvést jednu se
sičských vozidel a techniky, tak i na budově šťastným koncem. Vytažení hříběte z třímethasičské zbrojnice.
rového výkopu za pomoci jeřábu HZS ŘevJe třeba si uvědomit, že hasiči jsou tu nice a odborné asistence veterinární lékařky.
především proto, aby pomáhali obyvatelům Hříbě bylo po ošetření předáno majitelce.
města v krizových situacích. A to nejen pří- I takovou práci dělají hasiči.
mo při požárech nebo přírodních katastroPOŽÁRY
fách, jako jsou povodně či přívalové deště, ale
také při technických zásazích, například při
úniku ropných látek z motorových vozidel.
V neposlední řadě pomáhají i při dopravních
nehodách.
Při všech těchto událostech jednotka sboru
dobrovolných hasičů města během uplynulého roku zasahovala. Přitom celkový počet
výjezdů za rok 2005 se v porovnání s rokem
2004 snížil o deset a zastavil se na čísle 31.
Statistická data roku 2005:
Celkový počet výjezdů
Celkový počet zasahujících
Celkový počet hodin při výjezdu
Výjezdová činnost:
požár
technický zásah
technická havárie
živelná pohroma
Požárů ubývá

31
290
371
8
7
4
12

Z výčtu výjezdové činnosti je patrné, že
klasických požárů ubylo. A to nejen v roce
2005, ale i v letech předcházejících. Zvýšil se
naopak počet technických zásahů a havárií
včetně živelných pohrom. Nejinak je tomu
v letošním roce, neboť z 38 výjezdů v období
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z města a okolí
Odkaz Nebezpečí!
Na internetových stránkách našeho sboru
– www.sdhmokropsy.cz – jsme pro lepší informovanost obyvatel města zavedli odkaz
NEBEZPEČÍ!. Na tomto odkazu lze získat
informace o aktuálním stavu Berounky
(v katastru města) při povodňovém nebezpečí nebo při chodu ledových zátaras.
Odezva na tyto stránky byla kladná, proto
nyní pracujeme na vylepšení této služby.
Ne každý z občanů v záplavovém pásmu má
však možnost se informovat pomocí této in-

ternetové služby. Postup podávání informací
právě jim je proto samozřejmě stejný jako
doposud.

Volejte číslo 2 5164 0150
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval
všem členům sboru za dobrou práci. A všem
spoluobčanům přeji, aby naši pomoc potřebovali co nejméně. V případě, že pomoc potřebovat budou, prosím, aby telefonovali na
číslo 251 640 150, kde je nepřetržitá služba.
Jan Prskavec, starosta Sboru dobrovolných
hasičů Mokropsy

Veliteli, děkujeme!

Počátkem dubna poděkovali hasiči Jaroslavu Blažkovi, který ukončil práci velitele Zásahové jednotky sboru dobrovolných hasičů
města Černošice. Velitelskou funkci vykonával od roku 1972, tedy plných 33 let dobrovolné práce pro naše město a také věrnosti
a oddanosti hasičskému heslu Bližnímu ku
pomoci. „Přejeme ti pevné zdraví a věříme, že

své dlouholeté zkušenosti budeš i nadále předávat mladším příslušníkům zásahové jednotky,“
uvedl při této příležitosti Jan Prskavec, starosta Sboru dobrovolných hasičů Mokropsy.
Do funkce velitele JSDH města Černošice
byl jmenován Tomáš Havlík, kterému jmenovací dekret předala starostka města Hele(red)
na Langšádlová.

Za dlouholetou dobrovolnou práci pro město poděkovala odstupujícímu veliteli
zásahové jednotky Jaroslavu Blažkovi i starostka Helena Langšádlová.
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Exkurze do hasičské zbrojnice se dětem z Karlické líbila
Stejně jako v předešlých letech se i letos
zapojili předškoláci z Mateřské školy v Karlické do celostátní soutěže nazvané Požární
ochrana očima dětí. Společně jsme si ve školce vyprávěli o práci hasičů, o jejich pomoci
při hašení požárů, při nehodách nebo při
povodních. Děti poukazovaly na chyby při
manipulaci s ohněm, na nevhodné chování
některých kuřáků, na úrazy při manipulaci se
zábavní pyrotechnikou. Nakonec své zážitky
a vědomosti namalovaly do soutěže.
V úterý 25. dubna se děti ze druhé a třetí
třídy vypravily na exkurzi do černošické hasičské zbrojnice. Pan Roman Topinka dětem
poutavě vyprávěl o práci profesionálních
i dobrovolných hasičů. Děti si prohlédly šatnu
s vybavením a vyzkoušely si hasičské helmy.
Na dvoře jim pan Topinka za pomoci pana
Kačírka, starosty Sboru dobrovolných hasičů
Černošice, předvedl vybavení hasičských aut,

Jeden ze soutěžních obrázků

nechal jim potěžkat hadice, hasnici a sekery,
které hasiči používají při nehodách. Děti si
také vyzkoušely, jak se sedí v hasičském autě,
dozvěděly se, jak hasiči pomáhají při živelných pohromách, prohlédly si záchranářský
člun a vybavení pro práci ve vodě. Exkurze
do hasičské zbrojnice se všem dětem velmi
líbila.
Ivana Hanáková, MŠ Karlická

Roman Topinka si s dětmi povídal o technice, kterou hasiči používají při zásazích.
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Sokol představil tři sletové skladby

Prezentace připravovaných sletových skladeb
a dovedností, jež si ve cvičebních hodinách
osvojili členové černošického Sokola, byla na
programu akademie, která v tělocvičně zdejší
jednoty proběhla v neděli 9. dubna. Sletová vystoupení poprvé veřejně předvedly všechny tři
nacvičující skupiny – rodiče s nejmenšími dětmi,
předškoláci i Věrná garda. V ukázkách mimosletové činnosti excelovali zejména gymnasté, kteří

Skladba rodičů s nejmenšími dětmi.

pod vedením manželů Formánkových předvedli
širokou škálu akrobatických prvků i způsob
jejich nácviku všemi zastoupenými věkovými
kategoriemi. Komerčním cílem akademie mělo
být získání finančních prostředků k zakoupení
nové trampolínky pro děti. Přestože v tomto
směru realita poněkud zaostala za očekáváním
jednoty, lze akademii s ohledem na předvedené
(tyn)
výkony hodnotit jako úspěšnou.

Foto Martina Řehořová

Koncem března uspořádala starostka TJ
Sokol Černošice Hana Fořtová spolu s dalšími členkami místního Sokola a ve spolupráci s učitelkami pro děti z Mateřské školy
v Karlické akci nazvanou Míčové hry. Děti
ze všech tříd soutěžily v hodu na cíl, v kopu na branku a v házení na basketbalový
koš. Vítězové svých kategorií získali diplom
a medaili. Na všechny děti pak čekala ve
školce sladká odměna. Děkujeme maminkám, babičkám a všem ostatním, kteří přišli
děti povzbudit a pomohli nám s organizací
soutěží.
Ivana Hanáková, MŠ Karlická

Foto Ivana Hanáková

Děti z mateřské školy bojovaly o diplomy a medaile

Vítězové i s medailemi a diplomy.
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Žáci dramatického kroužku potěšili seniory v DPS

Dramatický kroužek při Základní škole
Černošice zahájil svoji činnost v říjnu loňského roku. V současné době jej tvoří sedm
„páťáků“ a dva „prvňáčci“. Pod vedením
Mgr. L. Zhoufové se scházejí jednou týdně
v budově ZŠ v Komenského ulici a připravili již dvě krátká představení. S pohádkovou básnickou skladbou K. H. Borovského
Král Lávra měli velký úspěch na celoškolní
prosincové akci Ať ruce zase tleskají a aktuálně před Velikonocemi předváděli pásmo
říkadel, písniček a zvyků. Dosud hráli malí
herci pouze pro své spolužáky a rodiče, ale
v dubnu vystoupili i v Domě s pečovatel-

skou službou a udělali tak radost i našim
seniorům. Náplní dramatického kroužku
však není jen nácvik konkrétního představení, ale i různé motivační hry zaměřené na
hlasovou výchovu, mimiku a pantomimu,
které děti velmi baví. V neposlední řadě se
mezi dětmi upevňují kamarádské vztahy.
V letošním školním roce sice další členy
přijímáme pouze výjimečně, ale v září mohou případní zájemci kontaktovat paní učitelku Zhoufovou na tel. čísle 251 640 367.
Pokud mají alespoň základní předpoklady
k činnosti, dveře do „dramaťáku“ jsou jim
Mgr. L. Zhoufová
otevřené.

Děti z dramatického kroužku při představení v DPS.

Mraveniště si pochvalují děti i maminky

Již pátý měsíc probíhají pravidelná setkání
maminek s dětmi v Mraveništi. A myslíme, že
jsou úspěšná, neboť se nás schází dvacet i více.
S dětmi cvičíme, kreslíme, kluci a holčičky si
společně hrají s přinesenými hračkami, jež darovaly maminky při prvním setkání, a navazují
první přátelské kontakty. Pro maminky organizujeme besedy s paní doktorkou Pokornou
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a s paní doktorkou Strnadelovou, tančíme orientální tance a chystáme se na první výlet do zoo
v Chuchli. Na květen připravujeme bazar dětského oblečení a potřeb pro děti. Pokud o nás ještě
nevíte, přijďte se na nás podívat, a to kterýkoli
čtvrtek od 9.30 – 11.30 do Městského kulturního
střediska na Vráži. Rádi vás přivítáme.
Andrea (tel.: 603 182 407, Jarka (tel.: 774 139 001).

z města a okolí

Jak se žije v Domě s pečovatelskou službou
Už čtvrtým rokem slouží svým obyvatelům, a nejen jim, černošický Dům s pečovatelskou
službou. Během této doby tu přibylo několik nových služeb i aktivit pro naše seniory.
nulém roce proběhlo několik zajímavých
Nové služby pro seniory
Již několik měsíců poskytují své služby programů, např. sezení se strážníky městské
seniorům z DPS a klientům Denního staci- policie na téma bezpečnost, pečení vánočníonáře kadeřnictví a pedikúra. A to jedenkrát ho cukroví, grilování a mnoho dalších.
měsíčně v přízemních prostorách budovy.
O zdraví našich seniorů se již tři roky staTento rok jsme pro naše klienty umístili rá psychoterapeutka paní L. Kubínová, která
v přízemních prostorách budovy nádoby na v DPS vede kurz trénování paměti spojený
tříděný odpad (sklo, papír, plast). Do třídění s nenáročným kondičním cvičením. Kurz
těchto recyklovatelných odpadů se tak mo- se koná pravidelně v úterý dopoledne a zúhou zapojit i naši méně mobilní senioři.
častňují se ho jak klienti z DPS, tak i senioři
Od 30. března letošního roku probíhá z celých Černošic.
v DPS kurz trénování paměti pod vedením
Již pravidelnou službou se stalo bezplatné
studentů psychosociálních věd.
měření krevního tlaku, kterou provádíme dvakrát týdně v kanceláři pečovatelského domu.
Pravidelné aktivity a služby
Senioři se také chodí pobavit a popovídat
Každé středeční odpoledne je pro naše
klienty v jídelně DPS (při hezkém počasí si. K tomu jim každé pondělí od 13.00 slouží
v zahradním altánku) připravena „kavárna“, Klub důchodců a Červeného kříže, ve čtvrtek
ve které podáváme kávu, čaj a samozřejmě pak mohou přijít do jídelny pečovatelského
něco dobrého k zakousnutí. Zde pak pra- domu zahrát si společenské hry, zazpívat či
videlně probíráme věci spojené s chodem poslechnout si příjemnou muziku.
pečovatelského domu. V kavárně také v miZa DPS Miroslav Strejček, sociální pracovník

Kadeřnické služby jsou dnes už samozřejmostí.
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Šumavou jsme nejen putovali, ale založili tu i nový spolek

O víkendu 21. až 23. dubna se uskutečnilo další z turistických setkání s přáteli
z družebního města Gerbrunnu. Tentokrát
na Šumavě v Kochánově, v penzionu manželů Bílkových, kde se nám dostalo vřelého
přijetí. Už v pátek večer, po příjezdu, jsme
se všichni srdečně pozdravili a dali najevo
radost ze shledání. Vždyť za ta léta spolupráce a vzájemných návštěv se většina z nás
dobře zná.

Sobota už byla ve znamení turistiky – pochodovali jsme krásnými místy trasou přes
Keply a Hamerské údolí do Javorné a zpět
přes Gerlův dvůr do Kochánova. Večer, po
přátelské besedě, nastal historický okamžik
– my, černošičtí, jsme založili Partnerský
spolek Černošice, do kterého ihned vstoupili i naši gerbrunnští přátelé. Spolek by

měl vnést do vzájemných vztahů a činností
organizačního ducha, zlepšit spolupráci a do
této spolupráce zapojit i ostatní partnerská
města. Vzorem by nám měla být organizace
IGEP se sídlem v Gerbrunnu, která sdružuje
řadu měst Evropy. Budeme se snažit, aby se
záměr podařilo naplnit, neboť již léta se po
něčem podobném v našem městě volá. Věříme i v pomoc naší radnice.
Po sobotním částečně pracovním večeru
nás v neděli čekala už jen kratší trasa na
Keply, přes Zhůřskou pláň a Starou huť. Pak
už jsme se s lítostí loučili. Ne však nadlouho, neboť už počátkem května někteří z nás
vyrazí do Gerbrunnu na oslavy 10 let IGEP.
A nakonec ještě poděkování paní Jitce Landové za skvělou přípravu akce a brilantní
překladatelskou činnost.

Jedno z krásných míst na našem putování po Šumavě.
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Text i foto Lumír Apeltauer
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89. schůze rady města
ze dne 15. března 2006
• rada města souhlasí se stavbou osmi rodinných domů na pozemcích parc. č. 1682/
114-119 a 1682/121, 122, Dobřichovická
– Čapkova; rada upozorňuje, že nebude
možno pozemky dále dělit
• rada města souhlasí s rozšířením kabelové
sítě NN pro stavební pozemky parc. č. 2081
a 2083 – ulice Kladenská
• rada města nesouhlasí s vybudováním
bytových domů na pozemcích parc. č. 1682/
125, 67 a 66 – ulice Slunečná, podle předloženého investičního záměru a doporučuje
investorovi předložit jiný návrh
• rada města ve věci Hřiště u Cihelny žádá
OISM o přesnou specifikaci vady a vyčíslení
výše slevy po konzultaci se zhotovitelem
(OISM: sleva na nekvalitně provedenou zeď
by měla být vyšší než 20 procent)
• I. rada města rozhodla o přerušení prací
na přípravě PD Hřiště Radotínská; II. rada
ukládá OISM předložit nové nabídky na
provedení osetí travou (+ výsadba stromů
k odclonění betonárky); III. rada ukládá
TS součinnost při přípravě pozemku plánovaného hřiště a jeho osetí travou; IV. rada
ukládá OISM realizovat úpravu hřiště v první etapě
• rada města ve věci Vytápění v MŠ Karlická ukládá OISM připravit k realizaci dva
projekty (rekonstrukce vytápění – kotelna
+ vestavba jedné třídy); o realizaci bude
rozhodnuto dle finančních možností (rozpočtové opatření, dotace)
• I. rada města nemá námitek proti navržené úpravě chodníku a oplocení pozemku
parc. č. 4309/1 u ulici Radotínská; II. rada
souhlasí s pokácením dřevin za podmínky
náhradní výsadby v navrženém rozsahu
• rada města bere na vědomí: (radě města

byla předložena kopie vyjádření žalobce
– Města Černošice – k odvolání žalovaného
ve věci darování finančních prostředků na zajištění infrastruktury – II. etapa Lada Střed;
rozsudek Okresního soudu Praha západ ze
dne 26. 10. 2005 zní ve prospěch žalobce)
• rada města souhlasí s úhradou nákladů
soudního řízení žalobkyni – mateřská škola
Husova ul. (usnesením Okresního soudu Praha-západ v právní věci žalobkyně o uzavření
dohody o vydání nemovitosti MŠ v ul. Husovajsou žalovaný (Česká republika) a vedlejší
účastník (město Černošice) povinni uhradit
žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši
54 469 Kč.; město je tedy povinno uhradit
polovinu uvedené částky – 27 234,50 Kč)
• rada města ukládá právničce města podat
odpor proti Rozhodnutí Ministerstva zemědělství – Pozemkového úřadu Praha-západ
o uznání nároku na vydání zemědělského
majetku, pozemku č. parc. 4326/1 o výměře
741 m² v k. ú. Černošice (pozemek je ve
vlastnictví města)
• rada města ve věci Návrh směnné smlouvy na pozemky č. p. 1733/6 a č. p. 1733/18,
č. p. 1733/21 ukládá OISM nechat zpracovat
znalecké posudky na oba pozemky (rada
města se dne 14. 12. 2005 seznámila se zápisem z jednání o výstavbě Centra Vráž a vyjádřila souhlas se směnou pozemku č. parc.
1733/6 o výměře 253 m² v k. ú. Černošice ve
vlastnictví města za pozemky č. parc. 1733/18
o výměře 111 m² a 1733/21 o výměře 90 m²
v k. ú. Černošice ve vlastnictví IBS-ROKAL)
• rada města nesouhlasí s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí darovací na převod
pozemků a nově vybudované komunikace
(prodloužení ulice Malinová) v části pozemků č. parc. 2917/24 a 2917/25 a ukládá
OISM ve spolupráci s právníkem města dále
jednat
• rada města ve věci Vyjasnění vlastnických
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vztahů u pozemků pod místními komunikacemi bere na vědomí:
1) komunikace ul. Sušická, Liberecká, Jihlavská, Klatovská a Jičínská – chyby v operátu
KN opraveny, chybějící parcely byly doplněny
do SPI, GP připraven k potvrzení na katastrálním úřadu,
2) ul. Hradecká – 18. 12. předán GP k potvrzení na KN, v lednu 2006 předáno zpět
k doplnění, nyní nově na katastrálním úřadu
k potvrzení GP
Finanční odbor
• rada města souhlasí s rozdělením hospodářského výsledku ZŠ za rok 2005
(759 600 Kč)
Odbor kancelář starosty
• rada města ukládá právničce města dále
jednat se Stavební společností Knetl, s. r. o.
o provedení opravy komunikace Brusinková
(stavební společnost převedla na město asfaltovou komunikaci – ulice Brusinková; město
u společnosti uplatnilo právo na odstranění
vad komunikace; na tuto výzvu jednatel
společnosti uvedl, že předmět převodu je nemovitost a tudíž se řídí režimem občanského
zákoníku, čímž způsob uplatnění zodpovědnosti za vady ze strany města odmítá)
Technické služby
• rada města ukládá TS předložit návrh
jednoduššího řešení stání na kola u nádraží v Mokropsech (pouze stojany kol, nikoli
úschovna)
• rada města souhlasí s výrobou lavic a stolů
ke kapličce a na břeh řeky
Odbor dopravy
• I. rada města ve věci Úpravy dopravního značení ve městě v současné době
nesouhlasí s realizací úpravy přechodu
pro chodce v ulici Vrážská a ukládá OD
prověřit dopravní efektivitu, navrhnout ře-
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šení (při předložení návrhu úpravy přechodu
pro chodce na ulici Vrážská u křižovatky
s ul. U Dubu × Slunečná k dosažení vyšší
bezpečnosti chodců bylo odsouhlaseno zřízení
světelné signalizace – semafor celočervená)
• II. rada města bere na vědomí (předložení
návrhu řešení situace křižovatky Vrážská
× Husova × Mokropeská vypracovaného
společností Cityplan bylo již konzultováno
s projektantem)
• III. rada města ukládá TS realizovat schválené parkovací stání na ul. Vrážská a pověřuje člena rady města p. Adama dozorem
nad provedením prací (zřízení podélného
parkovacího stání na ulici Vrážské, doložené projektovou dokumentací vypracovanou
firmou CityPlan, bylo v únoru 2006 chváleno
a doplněno o svislé dopr. značení A11 „Pozor,
přechod pro chodce“ a osazení svisl. dopr.
zn. IP6 „Přechod pro chodce“, jež budou na
fluoresčenčním podkladu)
• IV. rada města ukládá OD prověřit dopravní efekt a bezpečnost přejezdu přes závory pro motorová vozidla (k zajištění vyšší
bezpečnosti v ul. Radotínská za přejezdem
v zatáčce a za ní bylo navrženo umístění vodicích tabulí Z3 na již stávající svodidlo. Zřízení přechodu pro chodce v ul. Komenského
bylo navrženo v místě pod ulicí Poštovní nad
poštovní schránkou)
• V. rada města souhlasí se zjednosměrněním ulice Střední ve směru od ul. Vrážské
ke křižovatce s ul. Mládežnickou a pověřuje
TS realizací (osazení svislého dopr. zn. 2× B2
„Zákaz vjezdu všech vozidel“, IP4b „Jednosměrný provoz“, B24a „Zákaz odbočení vpravo“, C2c „Přikázaný směr jízdy vlevo“ a C2b
„Přikázaný směr jízdy vlevo“ provedou TS)
• VI. rada města souhlasí s doplněním svislého dopravního zn. B28 „Zákaz zastavení“
platného po celém Masopustním náměstí
a ukládá TS realizovat

z radnice
• VII. rada města ukládá OD prověřit dopravní efektivitu následujícího návrhu (na
základě podmínky uvedené v rozhodnutí
SÚ Černošice bylo navrženo zjednosměrnění
ulice K Višňovce ve směru jízdy od ul. Pod
Višňovkou k ul. Revoluční)
• VIII. rada města souhlasí s omezením
vjezdu vozidel nad 10 t do ul. Brusinkové
• IX. rada města souhlasí s realizací svislého
dopr. zn. C14 a, b v osadě Na Vírku
• X. rada města souhlasí s posunutím svislého dopravního značení B29 „Zákaz stání“
v úseku ul. Dr. Janského před křižovatkou
s ul. Vrážskou cca 5 m od křižovatky a ukládá TS realizovat
• X. rada města souhlasí s úpravou dopravního značení na ul. Fügnerova a ukládá TS
realizovat (umístění svisl. doprav. zn. 2 ks
B28 „Zákaz zastavení“ s dodatkovými tabulkami začátek a konec, v úseku cca do 10ti m,
před vchodem do areálu zimního stadionu
posunutí vodorovného značení V10f „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující
osobu těžce postiženou“ nad umístěný zákaz
zastavení a umístění svisl. dopr. zn. C3a
„Přikázaný směr jízdy zde vpravo“ u výjezdu
z parkoviště u zimního stadionu)

• rada města ve věci Hřiště U Cihelny rozhodla o položení živičného povrchu; rada
souhlasí s podpisem dodatku smlouvy č. 1
na vybudování hřiště Husova – navýšení
ceny díla, prodloužení termínu realizace
(OISM: Fy Strabag předkládá cenovou kalkulaci a) umělého trávníku (varianta Tennis
Zlín) – 1 558 629 Kč; b) živičného povrchu
(v ceně nejsou zemní práce) dle smlouvy o dílo a dodatku – 671 413 Kč; dodatek smlouvy
č. 1 se týká zvýšení ceny díla o 127 241 Kč
a prodloužení termínu z důvodu nepříznivého počasí do 15. 5. 2006)
• rada města ve věci Hřiště U Cihelny souhlasí s přezděním nižší části zdi a navrhovanou slevou (OISM: Několikamilimetrový
odklon zdi od svislé roviny; nižší část zdi
pohledově exponovaná bude přezděná a na
další části je navrhována sleva; výše navržené
slevy dle fy Strabag činí 20 % z celkové ceny
zdi 159 480 Kč, tedy 31 896 Kč bez DPH.)
• rada města ve věci Sportovně rekreační
areál Mokropsy ukládá OISM podat žádost
na SÚ (v březnu byla předána projektová dokumentace areálu)

dne 29. března 2006

• rada města ve věci Nesouhlas s řešením
křižovatky Vrážská – Dobřichovická – Mokropeská – Husova konstatuje, že zpracování
PD bylo zadáno odborné firmě, projednáno
se SUS Kladno a Policií ČR, rada a dotčené
komise se k jednotlivým změnám opakovaně vyjadřovaly a tedy nesouhlasí s názorem
žadatele, že současný stav je výsledkem neodborné práce

• rada města ve věci Rekonstrukce a obnova městského centra v Černošicících bere
na vědomí vyjádření SÚS Kladno, že není
v jejích možnostech rozhodovat o přidělení
dotace na uvedenou stavbu; rada ukládá
p. místostarostovi projednat s Krajským
úřadem Středočeského kraje možnost spolufinancování

• rada města ve věci Komunikace Chodská
souhlasí za předpokladu souhlasného stanoviska rozpočtáře (OISM: Dárci darovali
peněžní prostředky na stavbu infrastruktury – živičný povrch komunikace včetně
odvodnění a chodník ze zámkové dlažby;
cenová nabídka fy Strabag na vybudování
povrchu ulice Chodská (pův. Domažlická)

• XI. rada města souhlasí s odstraněním
svisl. dopr. zn. B28 „Zákaz zastavení“
v ul. Dr. Janského před restaurací U Králů.

90. schůze rady města
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z radnice
je 446 858 Kč vč. DPH; práce může zahájit
okamžitě.)
• rada města ve věci Přístavba ZUŠ – projektové práce, přijímá cenovou nabídku navrhovatelky (49 900 Kč – projektantka není
plátcem DPH))
• rada města ve věci Dostavba K+V – Vrážská ulice ukládá p. starostce dále jednat
s ministerstvem zemědělství (OISM:Obeslali jsme všech osm majitelů nemovitostí
ve Vrážské a požadovali závazné vyjádření
k připojení jejich nemovitosti na plánovaný
vodovodní a kanalizační řad; obdrželi jsme
6 souhlasných stanovisek ke kanalizační přípojce a 4 souhlasná stanoviska k vodovodní
přípojce; navíc fy Stavitelství Řehoř deklarovala zájem investora napojit na vodovodní
a kanalizační řad tři viladomy ve Vrážské
ulici – 36 obyvatel.)
• rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene kabelového vedení kNN na pozemku parc. č. 2174/1 v k. ú. Černošice za
jednorázovou úplatu 5 000 Kč a doporučuje
zastupitelstvu ke schválení
• rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene kabelového vedení kNN na pozemcích parc. č. 2627, 2633, 2648, 2750/1 a PK
725 v k. ú. Černošice za jednorázovou úplatu 32 000 Kč a doporučuje zastupitelstvu ke
schválení
• rada města souhlasí s prodejem pozemků
parc. č. 1673/18 o výměře 27 m², parc. č.
1673/19 10 m² a parc. č. 1673/20 o výměře
25 m² v k. ú. Černošice – ul. Javorová za
cenu 2 000 Kč za m² a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
• rada města přijímá cenovou nabídku
(5 000 Kč) na vypracování projektové dokumentace – přeložka VO – ul. Komenského,
parc. č. 381/9 v k. ú. Černošice
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• I. rada města ve věci Žádost o bezúplatný
převod pozemku parc. č. PK 554/20 v k. ú.
Černošice ze Středočeského kraje (vlastník)
na město – místní komunikace ul. Čapkova
a Ostružinová, souhlasí s podáním žádosti
o bezúplatný převod a doporučuje zastupitelstvu ke schválení; II. rada ukládá OISM,
aby prověřil, zda jsou na území města další
pozemky ve vlastnictví Středočeského kraje,
které nesousedí se silnicemi II. a III. třídy
• rada města ve věci Plná moc pro společnost VV Servis-REAL, spol. s r. o., k zastupování vlastníka pozemků do doby převodu
vlastnických práv v katastru nemovitostí za
účelem vyřízení stavebního povolení pro
stavbu RD o třech bytových jednotkách
– lokalita LADA, ul. Čapkova/Ostružinová,
souhlasí s udělením plné moci (společnost
uhradila po podpisu kupní smlouvy na
pozemky celý doplatek kupní ceny ve výši
15 100 106 Kč na účet města)
• rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 2995/42 v k. ú. Černošice ve vlastnictví města žadateli a doporučuje zastupitelstvu ke schválení za navrženou cenu
Finanční odbor
• rada města bere na vědomí dosažený
hospodářský výsledek MŠ Topolská za rok
2005 a schvaluje HV dle návrhu (76 780 Kč
rozděleno do fondů odměn – 73 % a rezerv
– 27 %)
• rada města schvaluje vyřazení nefunkčních a opotřebovaných předmětů operativní
evidence z evidence MŠ Karlická v celkovém objemu 20 172,30 Kč
• rada města bere na vědomí nabídku postoupení pohledávky města za Union bankou, a. s. „v likvidaci“ ve výši 9 % v konkurzu
dosud neuspokojené pohledávky a nepřijímá
jí
Odbor kancelář starosty
• rada města souhlasí s poskytnutím infor-

z radnice
mací dle žádosti se znečitelněním osobních
údajů

Helpík (zdravotně postižená mládež) v Černošicích ve výši 3.000 Kč

• rada města souhlasí, aby Sdružení Tam-Tam-Mraveniště uvedlo ve svých stanovách jako sídlo sdružení Černošice, ulice
Morkopeská 1208, ale upozorňuje, že se
jedná o objekt, který bude výhledově zbourán

• rada města ve věci Evropský sociální fond
– operační program rozvoje lidských zdrojů,
souhlasí s účastí města jako konzultanta bez
finančních nároků na rozpočet

Odbor kultury
• rada města souhlasí s nákupem dvou nových hudebních odposlechových monitorů
za peníze ze sponzorských darů pro Jazz festival do majetku města (hudební odposlechy
budou v ClubKinu sloužit veřejnosti podobně
jako promítačky)
Technické služby
• I. rada města souhlasí s vybudováním
stání na kola (stání na nádraží Mokropsy);
II. rada ukládá odboru TS vyrobení 2 ks
stojanů na kola
Odbor dopravy
• rada města ve věci Odstavené vozidlo – ul.
Slunečná souhlasí s odstraněním vozidla
(majitelka byla řádně vyzvána k odstranění
vozidla podle §19 odst. 3 zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích)
• rada města nesouhlasí s umístěním
značky Úsek častých nehod v zatáčce ul.
Radotínská s ohledem na to, že dopravní
nehody z poslední doby byly způsobeny
opilými řidiči
• rada města ve věci Návštěva 5. ročníků ZŠ
na MěÚ ukládá vedoucí odboru kancelář
starosty zajistit setkání a ukládá paní starostce setkat se s žáky
• rada města bere na vědomí Dopis OS
Spolu – bezpečná cesta do školy – dopravní
situace před ZŠ Černošice – Mokropsy
• rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku na uspořádání soutěžního kola OS

• rada města ve věci Žádost o výjimku
v přijetí dítěte do MŠ konstatuje, že nemůže
zasahovat do pravomocí ředitelky školy, ale
trvá při přijímacím řízení do MŠ na upřednostnění dětí s trvalým bydlištěm v Černošicích
• rada města ve věci Žádost o dělení pozemků 4133/1 v k. ú. Černošice a 461/49 v k. ú.
Třebotov za účelem směny souhlasí s navrženou směnou
• rada města ve věci Územní rezerva kolem
nivy Berounky bere návrh na vědomí a pověřuje vedoucího SÚ jednat o zapracování
požadavků města Černošice do tohoto návrhu
• rada města ukládá odboru stavební úřad
předložit nabídku na zpracování regulačních plánů v souladu s usnesením zastupitelstva podle podmínek navržených komisí
stavební a územně plánovací
• rada města ve věci Financování regulačních plánů dle usnesení zastupitelstva
ukládá odboru stavební úřad předložit zastupitelstvu ke schválení revokaci usnesení
s ohledem na náročnost a nereálný výsledek
celého procesu
• rada města ve věci Návrh změny Územního plánu pro pozemky č. parc. 2737/5
a 2702/8 v lokalitě Školní, Žatecká a Kladenská, týkající se přesunu veřejné zeleně,
doporučuje zastupitelstvu ke schválení za
předpokladu, že bude znemožněno provádění stavby oplocení a žadatel uhradí
finanční náklady spojené s navrhovanou
změnou územního plánu.
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Minulá tajenka: Hotel Slánka se secesním tanečním sálem

K architektonicky i urbanisticky pozoruhodným domům Černošic patří Hotel Slánka
č. p. 121, jehož původ zřejmě sahá až do středověku. První písemná zpráva o Slánce je ze
14. století, kdy byl jejím vlastníkem Zbraslavský klášter. Historické záznamy o krčmě
v těchto místech se vztahují již k počátku
15. století. Podle některých
zpráv tudy procházela stará solná stezka a původní
objekt sloužil jako strategicky významná zastávka
na obchodnické cestě z Prahy do Norimberka.
Dnešní historizující podobu dům získal ve druhé
polovině 19. století, s pozdějšími stavebními
úpravami na počátku 20. století. Ve stavebním
archivu Městského úřadu Černošice zůstala
zachována pouze zmínka o přestavbě z roku
1928 stavitelem J. Štětinou. Potvrzení o usku-

tečnění této přestavby však chybí. Plánová
dokumentace jednotlivých etap přestaveb
i přístaveb se s největší pravděpodobností
nedochovala. Jak je možné vidět na nedatovaných starých fotografiích, pocházejících
někdy z první poloviny 20. století, dům zůstal
dochován téměř v nezměněné podobě (kromě
přilehlé zděné brány a ohrazení).
Památkově hodnotná je
vedle domu samého též zděná přístavba tanečního sálu
s jemnou secesní štukovou
dekorací exteriéru i interiéru. Škoda jen, že původní
okna sálu byla nedávno odstraněna a nahrazena okny plastovými.
Hotel Slánka má svou význačnou polohou
a architektonickou hodnotou zejména regionální význam, širší měřítko nepřekračuje.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Čisticí prostředek; zkr. býv. podniku Drobné zboží; korpus – B. Hnít; sušická sirkárna; vojenská jednotka – C. Začátek tajenky – D. Protipól; slov. řepa; rukavičkářská
useň – E. Šachová remíza; utvářeno kováním; vlákno – F. Pažit; vozatajstvo – G. Filipínská
sopka; pohodný – H. Proud, domácky Uljana – I. Rakouská tisková agentura; lat. zápor –
J. Kříženec velblouda; číslovka – K. Formát papíru; rallyová automobilová asociace – L. Nezhojená jizva Kristovy rány po ukřižování; německy dusno – M. Ostych; iniciály muzikálové
zpěvačky Absolonové; slavná prvorepubliková kavárna u Masarykova nádraží – N. Cesta
letadlem; s botami; býv. cestovní agentura pro mladé – O. Rival; středočeské městečko;
Evropský literární klub – P. Domácký všeuměl; zájmeno; sud – R. Ztratit listí (o stromech);
mláďata skotu – S. Zájmeno; pravoslavný svatý obrázek; zastaralé vztažné zájmeno.
SVISLE: 1. Vrchní část místnosti; východoevropské muž. jméno; Brit – 2. Lékařský specialista;
umělecký směr; pilíře – 3. Potkávat; časová jednotka; druhá část tajenky – 4. Domácky Ota;
název písmene; býv. čes. hokejový reprezentant a dlouholetý trenér a funkcionář (Karel); franc.
film. režisér (Claude) – 5. Chem. zn. cínu; hrob; římsky 1500; mrak – 6. Ruský veletok; pramáti;
ochoz; zájmeno – 7. Nedobrý; okrasný pták; špaň. film. režisér (Carlos); iniciály polského bluesmana – 8. Předložka; souhlas; citoslovce smíchu; domácky Tobiáš – 9. Královský stolec; tajemná
pohádková země; soutěžní úprava cestovních vozů; dvorana – 10. Muž. jméno; dokončení tajenky – 11. Beztřídní stát; obalový materiál; opracována mletím – 12. Klesat; ozdravění; rod.
NÁPOVĚDA: G. Apo – K. RAC – L. schwüle – 4. Zidi – 7. Tadeusz Nalepa. – 9. WRC.
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Významné osobnosti Černošic: Poslední mlynář na Bluku

Na pravém břehu Berounky u černošického jezu, v místě, kterému se říká Na Bluku, stojí komplex budov bývalého mlýna a elektrárny. Vlastníci objektu se během staletí měnili.
Posledním soukromým majitelem před znárodněním klíčového průmyslu v roce 1946 byl
Jan Brož, který komplex koupil v roce 1917 a elektrárnu i mlýn rozšířil a zmodernizoval.
S názvem Bluk se setkáváv roce 1919 přebudoval na
me ve starých listinách a také
rovný, zvýšil hladinu řeky
v kronikách obcí Černošice
a tím mohl malou turbinu
a Mokropsy. Kde se však napro pohon mlýna přestavět
cházel původní Bluk, neznají
na velkou vodní elektrárnu
se dvěma Francisovými
ani historici. Asi v místech
turbinami. Jako nouzový
nad jezem v Dolních Černozdroj vybudoval dieselešicích stávala tvrz, která manlektrárnu. K tomu vystavěl
stvím patřila ke Karlštejnu,
elektrorozvodné sítě a eleka dle pověsti tamní zeman
třinou zásoboval Zbraslav,
měl za povinnost na Vráži,
Černošice Horní a Dolní
pod košatou lípou, pohostit
a vilovou část Mokropes
krále Karla IV. při jeho cestě
podle trati. Konec prospena Karlštejn. Lípa stála v mísJan Brož
rujícího podniku udělalo
tech dnešní samoobsluhy.
Původně Berounka tekla od Kazína pod až znárodnění po 2. světové válce.
zbraslavským vrchem Havlín a u zbraslavZa německé okupace se rodina zapojila
ského zámku se vlévala do Vltavy. Při kaž- do protifašistického odboje. Pan Brož byl
dé povodni se tvořila další ramena, která vyslýchán a mučen v nechvalně známé Pečměnila směr. Jedním z nich bylo i rameno, kárně, jeho sestra Dr. Burešová s manželem
které dalo už v roce 1347 vzniknout zmínce byli popraveni v Drážďanech a jeho syn byl,
o Radotínu jako sídle nad Mží, což byl pů- na základě udání, vězněn a zahynul v Mauvodní název Berounky. Do dnešního koryta thausenu.
byla Berounka trvale převedena po povodni
Při povodni v březnu 1947 pan Brož onev roce 1829.
mocněl a zemřel, jeho žena zemřela o dva
První zmínka o mlýnu na Bluku je z roku roky později. Jejich dceru, paní Petrovou,
1523. Původně mlýn patřil k Dolním Mok- i jejího manžela nastupující komunistický
ropsům jako majetek zbraslavských kněží režim ve vykonstruovaném procesu obvinil
řádu cisterciáků.
z podvracení republiky a uvěznil. Nejprve
V roce 1917 koupil mlýn Jan Brož, člověk v Praze, poté na Zbraslavi. O dvě malé děti
velmi podnikavý a pokrokový. Narodil se uvězněných manželů se museli postarat
v roce 1880 v rodině obchodníka z Kralup příbuzní.
nad Vltavou. Jako mlynář začínal v HorV rodinné vile dnes bydlí vnuk pana Brože
ních Přívarech a Liblicích. U mlýna v Dol- pan Ivan Petr se synem Robertem. Elektrárních Černošicích postavil vilu, kam přivedl na po opravě znovu dodává proud do sítě,
svoji manželku, dcery Marii, Věru, Libuši ale patří již novým majitelům.
Milena Křížová
a syna Vladimíra. Původní lomený jez

30

informace

Humanitární sbírka v Městském kulturním středisku
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s Městským úřadem Černošice
vyhlašuje humanitární sbírku letního a zimního oblečení (dámské, pánské a dětské), lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek, funkčních domácích potřeb (nádobí bílé
i černé, skleničky), dále pak peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek. Sbírka
se uskuteční od 19. do 23. května v době od 8.00 do 19.00, a to v Městském kulturním
středisku na Vráži, Mokropeská 1208. Darované věci je třeba zabalit do igelitových pytlů
či krabic, aby se transportem nepoškodily. Z ekologických důvodů nemohou pracovníci
diakonie převzít ledničky, televize a počítače. Nepřevezmou ani dětské kočárky, které se
transportem zničí.
Za vaši pomoc děkuje Diakonie Broumov, nezisková humanitární organizace poskytující materiální pomoc potřebným občanům a práci lidem těžko umístitelným na trhu práce. Více informací
lze získat na www: diakoniebroumov.org a na tel. čísle 224 316 800.

Sestra Dagmar Frebortová oslavila významné jubileum
Dlouholetá členka výboru místního sdružení Červeného kříže sestra Dagmar Frebortová oslavila 16. dubna pětasedmdesáté narozeniny. Chtěli bychom jí touto cestou
popřát mnoho zdraví a spokojenosti do dalších let. Rovněž gratulujeme k Čestnému
uznání, které jí udělil Okresní spolek Českého červeného kříže pro Prahu 4, 5 a Prahu-západ za obětavou činnost v této organizaci. Sestra Frebortová rovněž spoluzakládala odbočku Svazu důchodců v Černošicích.
Členové Červeného kříže a Svazu důchodců Černošice

Mraveniště pořádá první Dětský bazar
V sobotu 20. května v době od 9.30 do 17.00 se v Městském kulturním středisku

Malujeme kraslice

na Vráži, ulice Mokropeská 1208, uskutenčí
dětský bazar. Máte-li doma nevyužité dětské oblečení, kočárky, hračky, kola, koloběžky, skateboardy, knihy, časopisy a jiné
věci, pak máte možnost tuto náši nabídku
užitečně využít. Každý, kdo se chce naší
bazarové akce zúčastnit, si své věci ocení
a prodá sám. Prodejní místa prosím rezervujte u paní Václavkové na telefonním čísle
774 139 001. Poplatek za prodejní místo
činí 20 korun za den. Vstupné pro kupující
je rovněž 20 korun.
Přijďte! Těší se na vás nejen Jarka a Andrea
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Naučte se řídit automobil ve známém prostředí
Od 1. července vstoupí v platnost novelizovaný zákon o provozu na pozemních komunikacích. Začne platit systém bodového hodnocení přestupků, policii se vrátí pravomoc
na místě zadržet řidičský průkaz či zabránit v jízdě, povinné bude celodenní svícení. Vymahatelnost práva se zlepší díky nově uložené povinnosti provozovateli vozidla nepřikázat
nebo nesvěřit řízení osobě, o které nemá údaje potřebné k určení její totožnosti. Novinek
však bude víc a bude na každém řidiči, aby se o nich informoval, neboť neznalost zákona
neomlouvá. Vedle těchto změn jsou připravovány i změny v závěrečných testech autoškol.
Tady však mohou být řidiči i zájemci o řidičský průkaz klidní, neboť zkoušky z předpisů
o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy ve formě textů se budou
provádět ve stávající podobě až do konce letošního roku. Celou tuto problematiku vám
osvětlí odborníci z autoškoly paní Jiřiny Merglové, která v Městském kulturním středisku na
Vráži zahájí provoz 19. května, a to v době od 14.00 do 17.00. Každý pátek v tomto čase tu
získáte informace o kurzech autoškoly, školení řidičů či kondičních jízdách, k dostání bude
i publikace s obsahem novelizovaného zákona o silničním provozu. Výhoda nové autoškoly bude pro obyvatele Černošic zřejmá – naučí se jezdit ve známém prostředí.
(red)

Zahrádkáři bilancovali uplynulý rok
Výroční členská schůze Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, která se
konala 25. března v sále hotelu Monopol, vyhodnotila činnost svých členů za minulý rok.
Konstatovala, že na jedenácti schůzkách výboru bylo průběžně řešeno organizační zajištění šesti tématických zájezdů za kulturními památkami a odbornými výstavami spojenými
s prodejními akcemi pro zahrádkáře. Při tom se podařilo zvýšit počty účastníků zájezdů,
kterým přálo nejen počasí, ale i výběr některých cílů byl pro ně milým překvapením. Ať
už to byla instalace nádherné výstavy cibulovin v prostorách žirovnického zámku či málo
známý objekt zdevastovaného kláštera v Chotěšově u Stodu. Letošní rok zahájili zahrádkáři
již 1. dubna návštěvou Zahrady Čech v Litoměřicích, kde mnozí neodolali bohaté nabídce
květinové i zeleninové sadby a ovocnářských výpěstků k doplnění svých zahrádek. Poté ještě
stihli navštívit zámek v Libochovicích. To vše přispělo k důstojné oslavě příchodu dlouho
očekávaného jara. Jen pro připomenutí: tradičními místy odjezdu autobusu jsou Vráž (od
samoobsluhy), Mokropsy (od samoobsluhy u nádraží) a Černošice (od nádraží). Objednávky jsou možné telefonicky na čísle 251 641 232, 251 640 148 a 251 643 041. A ještě časy
odjezdů na nejbližší zájezdy: 27. května – Vráž (7.20), Mokropsy (7.30), Černošice (7.40).
17. června – Vráž (7.00), Mokropsy (7.10), Černošice (7.20).
Milan Boháč, předseda ČZS

Jeden z článků minulého čísla IL vyšel s chybami
V minulém čísle Informačního listu byl pod titulkem Výtěžek z druhého školního plesu
pomůže dětem uveřejněn článek autora píšícího pod zkratkou (pb). Protože článek vyšel
s chybami, které vznikly až v redakci listu, omlouváme se tímto nejen autorovi, ale i těm,
(red)
v jejichž jménech se tyto chyby objevily.
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Chystá se druhý ročník populární akce Bezpečné Černošice
Městská policie Černošice ve spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů Mokropsy
a dopravní a bezpečnostní komisí připravuje 2. ročník poučné i zábavné akce „Bezpečné
Černošice“, která se bude konat v pátek 19. května 2006 od 9 do 12 hodin. Program proběhne v Mokropsech v prostoru cvičiště Sboru dobrovolných hasičů u fotbalového hřiště
SK Kazín a na Masopustním náměstí. K vidění bude vybavení hasičů, policie i záchranné
služby. Ukázky své činnosti předvedou policejní kynologové, mladí hasiči a pozvaná je i zásahová jednotka Policie ČR. Výcvik služebních psů by mohl zaujmout i děti z mateřských
škol. K dispozici bude také dopravní hřiště. Akce je určena především dětem ze základních
a mateřských škol, zváni jsou ale všichni, kdo mají možnost dopoledne přijít. Těšíme se na
vaši účast! Gregor Dušička, městská policie, Samuel Truschka, dopravní a bezpečnostní komise

Program na podporu podnikatelů postižených povodní
Rozhodnutím vlády z 2. dubna tohoto roku bylo schváleno vyhlášení programu Rekonstrukce 2006 v souvislosti se škodami na majetku podnikatelských subjektů, způsobenými
rozsáhlými povodněmi na jaře letošního roku. Způsob řešení podpory obnovy povodní
poškozených subjektů navazuje na pozitivní zkušenosti s obdobným programem, který pomáhal podnikatelům odstranit škody z povodní v letech 1997, 1998, 2000 a 2002. Počínaje 2.
květnem, mohou program využít malé a střední podniky. Jako formu podpory mohou získat
cenově zvýhodněnou záruku k bankovnímu úvěru, který bude určen na obnovu podnikatelské
činnosti. Podmínkou je, že poškození povodněmi dosáhlo nejméně 10 procent objemu jejich
hmotného a nehmotného majetku. Záruku za bankovní úvěr lze poskytnout k úvěrům investičního i provozního charakteru, kromě úvěrů revolvingového typu. Další formou podpory
je dotace na obnovu podnikání drobným podnikatelům (s méně než 10 zaměstnanci) postiženým živelnou pohromou na částečnou náhradu škod až do výše 10 procent uznatelných nákladů, maximálně však 1 mil. Kč. Podmínkou pro poskytnutí podpory je sepsání Protokolu
o škodách způsobených povodní s pojišťovacím ústavem nebo potvrzení příslušné pověřené
obce. Úplné znění programu je zveřejněno na www.cmzrb.cz. Formuláře žádostí jsou k dispozici na www.cmzrb.cz. Žádosti přijímají vybrané pobočky ČMZRB, a. s. od 2. května.
Bližší informace na adrese: Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Oblastní kancelář
Praha-západ, Pražská 24, 252 10 Mníšek pod Brdy, tel.: 318 590 711, e-mail: ohk@hkpz.cz,
rmpraha-zapad@inmp.cz, www.hkpz.cz.

Setkání šerifů chatových osad se uskuteční 14. května
Každoroční setkání šerifů chatových osad katastrálního území města Černošice s místostarostou, vedoucí technických služeb, zástupci odborů životního prostředí a dopravy
a velitelem městské policie se uskuteční 14. května v 9.00 v hasičské zbrojnici v Mok(red)
ropsech.

Životní pojištění lze uzavřít i na poště
Víte, že životní pojištění můžete uzavřít i na své poště? Tato služba vám bude poskytnuta
ve všechny pracovní dny. A co životní pojištění nabízí? Zabezpečení vlastní osoby a všech
blízkých, připojištění na úraz, v případě plné invalidity zproštění od placení a také daňové
(red)
úlevy. Další informace získáte přímo na vaší poště či na tel. čísle 2 5164 2508.
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Adopce na dálku (2) – Proč děti v chudých zemích nechodí do školy?
V minulém čísle jsem zmínila nejzjevnější překážku školní docházky, a to
špatnou finanční situaci rodin. Ale jsou tu i další závažné vlivy – psychické
a kulturní bariéry. V chudých zemích je stále běžné, že rodiče nemají o vzdělání
dětí zájem. Často nechápou, co by mohlo dětem přinést. Oni sami totiž žádné
vzdělání nedostali, tak ani své děti do školy neposílají. Prospěch ze vzdělání se
navíc projeví až za mnoho let.
To je příliš dlouhá doba pro rodinu, která dnes má hlad, teď potřebuje přinést
vodu, do týdne potřebuje sehnat peníze na nákup léků apod. To, že rodiče nemají dost peněz, aby dětem platili výlohy spojené se školní docházkou, je někdy
relativní. Nemají totiž potřebnou částku najednou. Kdyby střádali celý rok po
malinkých částkách, pravděpodobně by alespoň některým dětem školu mohli
zaplatit. Oni však neumějí, nemohou či nevědí, co je to „spořit”. Jednak v nejméně rozvinutých zemích nejsou téměř žádné banky (navíc spolehlivé), a schovávat
si peníze doma znamená značné riziko krádeží. Dále je velmi pravděpodobné,
že nastanou situace, kdy bude prostě nezbytné ušetřené peníze utratit za něco
důležitějšího. Když rodina již pátý den neměla co do úst, je pochopitelné, že
vezme úspory a utratí je za jídlo.
Téměř dvě třetiny všech negramotných jsou ženy. Hlavní příčiny této situace
mají původ jak v chudobě, tak v tradicích, zvycích a náboženství některých zemí, z nichž vyplývá diskriminace žen. Pokud má rodina jen tolik peněz, že do
školy může chodit pouze jedno či dvě z jejich dětí, vždy dá přednost chlapci. Ten
totiž zdánlivě zajistí lepší zhodnocení vložené investice, protože i v dospělosti
zůstává součástí své původní rodiny. Navíc dívky-dcery zastávají spolu s matkou
v domácnosti všechny práce, takže jsou pro rodinu nepostradatelné jakožto pracovní síla, která si nemůže dovolit chodit do školy. O dětské práci, která nabývá
i velmi nelidských podob a je další překážkou vzdělání, bude řeč příště.
Marie Hokrová, studentka geografie, mhokrova@centrum.cz, www.vseoadopci.ic.cz.

MěKS nabízí k pronájmu sál a učebny
Městské kulturní středisko, Mokropeská 1208, nabízí občanům i firmám krátkodobé pronájmy sálu (170 m)a učeben. K dispozici je nová ozvučovaní aparatura, piano, možnost zapojení reprodukované hudby atd. Bližší informace získáte na e-mail:
kultura@mestocernosice.cz nebo na tel. 2 5164 1116. Za odbor kultury Pavel Blaženín

Centrum pro děti a rodinu hledá vhodné prostory
Centrum pro děti a rodinu Petrklíč, Praha - Radotín, hledá v Černošicích vhodné
prostory (zhruba 300 metrů čtverečních + zahrada vítána) pro zřízení své pobočky.
(red)
Prosím kontaktujte nás na tel.: 604 919 083.
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Černošické Bigbeatové dunění startuje do třetího ročníku

Už 3. ročník populárního Bigbeatoveho dunění se uskuteční 27. května od 14.00 na zimním
stadiónu v Černošicích. V programu vystoupí skupiny Buty, Banana, Krucipüsk, Deliqent,
Lokomotiva Planet, Preweet, Timudej, Vítkovo kvarteto a vítěz soutěže Šiba Music Chance.
(red)
Bližší informace najdete na internetové adrese www.duneni.cz.

Přehled zajímavých kulturních akcí letošního roku
22. 5. – Pod střechami Paříže – od 19.00 v ZUŠ.
27. 5. – Černošické bigbeatové dunění – od 15.00 Club Kino a zimní stadión. Více o festivalu a kapelách, které vystoupí, najdete na www.duneni.cz.
28. 5. – Májové slavnosti – od 14.00 Masopustní náměstí.
17. 6. – Praha 5 v Černošicích – ClubKino a okolí. Výměnná kulturní akce.
19. 6. – Recitál Pavla Mikesky – od 19.00 v ZUŠ.
18. 6. – Spirituál kvintet – od 18.00 (černošický kostel).
19. a 20. 8. – Černošická Mariánská pouť – víkend zábavy a dobré atmosféry u černošického kostela. Na pódiu se vystřídá divadlo, tanec, koncerty, bigbeat, jazz atd.
Mnoho prodejních stánků a pouťových atrakcí. Vyzýváme všechny výtvarníky,
kteří mají zájem nabízet na pouti svá díla, aby potvrdili účast odboru kultury na
tel.: 602 200 817 nebo kultura@mestocernosice.cz.
Září – 3. ročník setkání skupin historického šermu.
16. 12 – Vánoční trhy – Karlštejnská ulice.
Budeme rádi, když se nabízených akcí zúčastníte
Za Černošice kulturnější Pavel Blaženín

35

kultura

Poberounské folklorní setkání – festival Staročeské máje
Již posedmé se ve čtyřech obcích na dolním toku Berounky uskuteční Květnový maratón folklórních vystoupení, který pořádá ve spolupráci s obecními úřady v Letech,
Hlásné a Zadní Třebáni a Černošicích nezávislý poberounský občasník Naše noviny.
Záštitu nad festivalem, kterého se letos poprvé zúčastní i zahraniční soubory, převzal
senátor Jiří Oberfalzer. Festival odstartuje v sobotu 6. května na letovské návsi, kde
v 10.00 vypukne stylový jarmark. Během dopoledního programu se představí soubory
Rožmitálská venkovanka a Klatovští dragouni. Krátce před 14. hodinou vyjde krojovaný průvod a mladá chasa požádá starostu obce o právo k pořádání Májů. Odpoledne
zatančí a zazpívají soubory Krkonošský horal, Klíček, Radost, Doudleban, Ratajská duha a další. Zpestřením bude vystoupení řeckého souboru Akropolis. Večer se o zábavu
postarají Vlak na Dobříš a Brass Band. O dva týdny později, v sobotu 20. května, se
oslavy přesunou na náves v Hlásné Třebáni. Tady vyjde průvod krojované chasy v 13.50
od místní hospody Na Růžku. Odpoledne se představí soubory Domažličanka, Osminka, Mikeš a Notičky. Kácení májky vypukne v 18.00, následovat bude posezení s Domažličankou. Na protějším břehu Berounky, v Zadní Třebáni, se Máje konají v sobotu
27. května, kde bude od 8.00 otevřen stylový jarmark. Poté zahraje domácí Třehusk,
který vystřídají soubory Modřenec, Dokolečka, Bavorská lidová muzika, Klíček a Notičky. Po průvodu obcí a české besedě vypukne od 20 hodin v sále místního Společenského domu zábava s kapelou Karavel.
Festival bude zakončen v neděli 28. května v Černošicích.
(pš)

Májové slavnosti v Černošicích
V neděli 28. května se na Masopustním náměstí v Mokropsech budou již
podruhé konat Májové slavnosti. Jejich program je následující:
14.00 – Zahájení stylového jarmarku
14.00 – Třehusk – poberounská hudební skupina
14.45 – Průvod krojovaných účastníků
15.00 – Slavnostní zahájení – starostka města
15.05 – Klíček – dětský folklorní soubor z Řevnic
15.30 – Kamýček – dětský folklórní soubor z Kamýku nad Vltavou
15.55 – Slovácký krúžek
16.30 – Vonička – valašský soubor z Prahy
17.00 – Pramínek – dětský folklórní soubor z Černošic
17.30 – Dražba a kácení máje.

Pavel Blaženín
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Mateřská škola zve děti na pohádky
Mokropeská mateřská škola zve všechny malé diváky, i ty, kteří nejsou zapsáni k docházce
do mateřských škol, na divadelní představení, která se budou konat vždy v budově školy
v Topolské ulici 518. V pátek 12. 5. od 9.30 to bude pohádka O tygříkovi, v pátek 24. 5. od
9.30 pohádka Jak se dělá radost, a znovu v pátek 9. 6. od 10.30 pohádka Zlatovláska. Vstupné na všechna představení je 40 Kč na dítě, pro dospělé je vstupné dobrovolné.
Kateřina Mandová, ředitelka školy

Školka v Topolské pořádá Sportovní den ke svátku dětí
Mokropeská mateřská škola pořádá v sobotu 3. června na školní zahradě Sportovní den
na oslavu svátku všech dětí. Soutěží se mohou zúčastnit pouze celé rodinné týmy ve složení
dva dospělí (nejlépe maminka a tatínek) a děti, z nichž alespoň jedno je mladší sedmi let.
Počet dětí není omezen. Pokud vám některý člen týmu v rodině schází, můžete jej nahradit
dalším příbuzným nebo známým. Soutěžit se bude v různých sportovních a žertovných
disciplínách. Zápis účastníků je v 9.30, sportovní klání vypukne v 10.00. Pro vítězné týmy
jsou připraveny odměny, pro všechny závodníky občerstvení a skákací hrad. Po skončení závodění je připraveno představení s nafukovacími balónky a kouzly. Srdečně zveme všechny
Kateřina Mandová, ředitelka školy
malé sportovce a jejich rodinné týmy.

Pozvánka na jarní koncerty a výstavu žáků ZUŠ
17. 5. Jarní koncert žáků
25. 5. Jarní koncert žáků spojený s velkou výstavou prací žáků
výtvarného oddělení Koruna v Radotíně
26. 5. Absolventský koncert Marie Schwarzbacherové
13. 6. Zahrada – hudba, tanec, obrázky

18.00 sál ZUŠ
18.00 sál Koruny
18.00 sál ZUŠ
16.00 zahrada ZUŠ.

Pohled do duše člověka cestou francouzské poezie a chansonu
Odbor kultury vás zve na zajímavý literárně dramaticko hudební projekt nazvaný Pod střechami Paříže – pohled do duše člověka cestou francouzské poezie a chansonu, který se uskuteční 22. května od 19.00 v sále Základní umělecké školy, Střední 403. Hrají Jarmila Vlčková
a Petr Mikeska, klavírní doprovod Linda Winterová. V příběhu, kde se On a Ona kdesi v čase
setkávají a prožívají spolu „věci lásky“ povznášející i beznadějné, osudové, naplněné i neuspokojené, tak jak je život přináší, vás provedeme nejkrásnějšími básněmi francouzských básníků
P. Verlaina, V. Huga, G. Aplllinaira, J. Préverta a také francouzským chansonem. Uslyšíte i písně a texty z konce 19. století z prostředí kabaretů pařížského Montmartru a známe chansony,
Za odbor kultury Pavel Blaženín
které zpívávala Edit Piaf. Vstupné 90 Kč.

Pozvánka do školky na pásmo písniček, básniček a tanečků
Na čtvrtek 11. května zvou děti z Mateřské školy v Karlické své maminky, babičky, tetičky
a všechny, kdo je mají rádi, na malé pásmo písniček, básniček a tanečků, které si připravily
na oslavu Dne matek a které se uskuteční v budově školy.
Začátek je v 15.30, vstupným je úsměv na tváři a dobrá nálada
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Čáry máry ententyky, poletíme do Afriky…
Tak si zpívají nejmenší muzikanti z Yamaha hudební školy v Černošicích, ve které již třetí
měsíc navštěvuje více než dvacet dětí ve věku od 18 měsíců do čtyř let s maminkami program
nazvaný První krůčky k hudbě. Učí se v něm jednoduché dětské písně, pohybové hry i výtvarné
činnosti. Bethovenovu Ódu na radost a několik lidových písní již zahraje na keyboard 15 školáků,
dospělejší žáci si vybrali základy klasické i doprovodné hry na kytaru. Můžete se přijít podívat
každé úterý od 14.15 do 18.15 do budovy Základní školy v ulici Pod školou. Rádi vás přivítáme
i na našem prvním veřejném vystoupení, které se bude konat 3. června ke Dni dětí. A nakonec ještě informace – YHŠ hledá pro svou černošickou pobočku externího učitele či učitelku.
Vše potřebné se dozvíte na tel. 777 634 455, e-mail: yamaha13@atlas.cz, www.yamahaskola.cz.
Ivana Váchová, ředitelka YHŠ

Kam za poučením a zábavou do okolních obcí
Program křesťanského sdružení Common Grounds

Otevřené křesťanské společenství pod záštitou Církve Bratrské, Řevnice, Žižkova 257,
připravilo na květen a červen následující stálý program:
- kurz angličtiny: začátečníci
Po 18.00 – 20.00
- kurz angličtiny: pokročilí
Út 19.00 – 21.00
- kurz angličtiny: mírně pokročilí
Čt 18.00 – 20.00
- Clubhouse (angličtina pro děti)
Pá 16.00 – 17.30
(Jackie Lewis: 736 722 344, Tereza Matlová: 724 510 491)
- Setkávání dorostu
1× měsíčně (po dohodě)
- Ruční práce žen
1× měsíčně (středa 18.30)
- Setkávání maminek s dětmi
St 9.30 – 12.00
- Nedělní setkávání nad biblickými texty
N 17.00 – 19.00
- English Camp: 30. 7. – 5. 8. (Tom Samolet: 603 842 982)
- 13. 5. (19.00 – 21.00) – PhDr. Dana Krausová (psychoterapeutka): Jak řešit krize a konflikty.
Otakar Štanc st.

Lesní divadlo Řevnice – sobota 10. června
10.30 – Michal na hraní – pořad pro děti (Michal
Nesvadba děti pobaví soutěžemi, legráckami, hračkami atd.). Vstupné pro děti 100 Kč, pro dospělé
140 Kč.
19.30 – Brouci band – koncert revivalové skupiny,
která bravurně interpretuje hudbu skupiny The
Beatles a vyhrála také zahraniční soutěže. Vstupné 175 Kč v předprodejích (na místě pak 185 Kč).
Předprodeje vstupenek v Černošicích (od 28. 4.):
Trafika u Václavků, na peróně vlakového nádraží, Bobík – samoobsluha, Karlštejnská 1054/69,
(po – pá: 7.20, so: 7.13 hod.), tel.: 251 641 443.
Blanka Bešťáková

38

kultura

Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
ALTMAN, John: Klam – dobrodružný román; BRAUN Jackson, Lilian: Kočka, která
pohnula horou – klasická detektivka; CLARKOVÁ, Mary Higgins: Neznámý v pozadí
– thriller; CLEMENTS, Toby: Šifra Asti Spumante – parodie; COELHO, Paulo: Rukověť bojovníka světla – brazilská beletrie; DEAVER, Jeffery: Pekelná kuchyně – román;
DENKER, Henry: Experiment – román z lékařského prostředí; GROCHOLA, Kateřina:
Já vám ukážu! – humorný román; HARDENOVÁ, Helena: Smrt starého záletníka
– česká detektivka; INDRIDASON, Arnaldur: Smrtící intriky – islandský krimithriller;
JAMESOVÁ, P. D.: Z příčin nikoli přirozených – anglický detektivní román; KIDD, Sue
Monk: Tajný život včel – román pro ženy; JELINEKOVÁ, Elfriede: Lačnost – Nobelova
cena za literaturu; PAWLOWSKÁ, Halina: Záhada žlutých žabek – humorné povídky;
ROBERTSOVÁ, Nora: Modrý záliv – 4. díl rodinné ságy; WALLACE, Irving: Muž, který
hledal pravdu – historický román ze starověkého Říma; WILLETTOVÁ, Marcia: Dům
nad strží – román pro ženy.
Pro studenty a náročnější čtenáře:
BAUER, Jan: Čeští světci a kacíři; ČESAL, Aleš: Znamení zla – zajímavosti z dějin
2. svět. války; EREIRA, Alan: Poselství ze srdce světa – potomci poslední nedotčené
indiánské civilizace promlouvají; ERICKSON, Carolly: Lilibet – život anglické královny
Alžběty II.; GLOTZ, Peter: Vyhnání: české země jako poučný případ – český nacionalismus ve 20. století; PACNER, Karel: Vyzvědačky pod rudou hvězdou: ženy v komunistických tajných službách; PRYEROVÁ, Ada: Deset let na Borneu – cestopis; ŠTRAUB,
Miloš: Tajemné podzemí – Praha; TOUFAR, Pavel: Magická místa Čech a Moravy:
poklady v zemi ukryté.
Pro děti a mládež:
BLYTONOVÁ, Enid: Dobrodružství na Měsíčním hradě; BREZINA, Thomas: Pomsta hraběte Gandolfa – napínavý příběh se superlupou; GOSCINNY, René: Asterix
v Helvetii – komiks; JOLIN, Peter M.: Harry Trottel a kámen Mudr. Tse – fantasy
parodie; LANCZOVÁ, Lenka: Šeptej do ticha – dívčí román; LEWIS, C.S.: Kůň a jeho
chlapec – Letopisy Narnie 3. díl; LEWIS, C.S.: Poslední bitva – Letopisy Narnie 7. díl;
McCOMBIEOVÁ, Karen: Dóóóst dobrej stresík – příběhy; SHIPTON, Paul: Drsnej
brouk – Zabiják v dešti – fantasy; ZARANSKA, Joanna: Nejznámější pohádky. Učíme
se anglicky.

Otevírací doba v městské knihovně:
Pondělí: 9.00 – 11.30, 12.30 – 18.00;
Středa: 9.00 – 11.30, 14.00 – 20.00;
Čtvrtek: 12.30 – 16.00;
Pátek: 9.00 – 11.30.
Připomínáme, že všichni zaregistrovaní čtenáři naší knihovny mají zdarma přístup na
internet. Pro velký zájem je lepší si termín předem telefonicky rezervovat. Přijďte, těšíme
se na vás.
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