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z radnice

Telefonní čísla
pro volání v tísni
Tísňové volání

112

Lékařská pohot.

155

Policie ČR

158

Městská policie Černošice
605 255 450, 724 060 620
Hasiči

150

Hasiči Mokropsy

2 5164 0150

Pohotovost plyn

602 159 449

Pohotovost voda

602 324 785

Poruchy v el. síti
(bezpl. nonstop linka)

800 186 435

Veřejné osvětlení

800 101 109

Text k fotu na titulní straně:

Nový principál
pokřtil náměstí

Sotva Tomáš Prskavec, nový principál
mokropeských Masopustů, převzal od svého předchůdce pana Tomáše Pecha úřad,
vykonal historický čin. Pokřtil Masopustní
náměstí. A to slovy, která stojí za to připomenout:
„Tebe křtím Masopustní náměstí!
Křtím tebe, ať máš požehnání z Nebe.
Křtím tě Masopustní náměstí,
ať mluví se tu jen o srandě,
o lásce a o štěstí“!
A kdeže se trefné veršíky, které nový monarcha pronesl, vzaly? Samozřejmě pocházejí z pera dlouholetého autora a režiséra
masopustních představení, která každoročně přinášejí dobrou náladu nejen místním,
ale i přespolním, Břéti Slováčka.

z radnice

B

Idylické kluziště

erounku letošní zima pokryla opravdu silnou
vrstvou ledu, který
dosahoval čtyřiceti
centimetrů. Záběry
našeho idylického
kluziště se dostaly
na stránky deníků
a mnozí jsme si vychutnávali neobvyklý pohled na naše město
z hladiny řeky, která lákala k procházkám,
k jízdě na bruslích, ale i na lyžích.
Ledy na naší řece však nepřinášejí pouze tyto radostné chvíle, každoročně také
mnoho starostí při odchodu ledochodů.
Na základě jednání Bezpečnostní rady
našeho města jsem se obrátila na Povodí
Vltavy s žádostí o narušení ledové celiny
před tím, než dojde k tání a naším údolím
budou procházet ledy z celého povodí Berounky. Zkušenosti uplynulých let ukazují,

že ledová celina v úseku od Hladké skály
po černošický jez vytváří podmínky pro
vznik bariéry, za níž může dojít k vzedmutí
hladiny řeky.
Povodí Vltavy nám opakovaně odpovědělo, že s ohledem na šíři koryta Berounky,
sílu ledu a nesplavnost tohoto úseku neví
o technických prostředcích, které by mohly
ledovou celinu narušit. S žádostí jsem se
obrátila i na generálního ředitele Povodí
Vltavy.
Ve dnech 17. až 19. února došlo k uvolnění ledových bariér u Karlštejna a v Berouně, s ohledem na nepředvídatelnost
dalšího vývoje rozhodla povodňová komise
o varování obyvatel v okolí řeky a majitelé
rekreačních objektů byli vyzváni k opuštění oblasti u řeky. Po celou dobu ohrožení
byl přítomen i velící důstojník Hasičského
záchranného sboru Kladno. Ke konzultaci
byl přivolán i vedoucí Pyrotechnického
odboru Policejního prezídia ČR, který za
stávajícího stavu vyloučil
použití pyrotechnických
prostředků.

Berounka sice zahrozila, ale její hladina v dosud
nejkritičtějších chvílích opadla.

V neděli 19. února
došlo k poklesu hladiny
řeky a ke stabilizaci ledochodů. Další průběh
odchodu
ledochodů
bude záviset na vývoji
teplot i srážek. Doufejme, že bude postupný,
bez větších problémů,
aby v nás i v příštích
zimách pohled na zamrzlou hladinu řeky
vyvolával pouze idylické pocity.
Helena Langšádlová,
starostka
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Věnujte chvilku prevenci a ušetříte mnoho
(nejen času) při odstraňování a hojení následků
Poslední dobou na veřejnost i na půdu základní školy pronikly určité signály, které nás
varují, že drogová problematika by mohla zasáhnout i mladou populaci v Černošicích.
To sice není překvapující, ale zcela jistě je třeba na tyto signály kvalifikovaně reagovat.
Drogová a ostatní chorobné závislosti jsou
celospolečenským problémem. V této souvislosti je třeba konstatovat, že černošická základní škola učinila všechny dostupné kroky, aby
byla na tuto situaci připravena. Své žáky průběžně vybavuje potřebnou sumou dovedností
a znalostí, jak se s tímto problémem vypořádat
a ochránit se před ním.
Základní škola v Černošicích má vypracovaný minimální preventivní program, má svého
metodika protidrogové prevence, při výuce se
této oblasti věnuje patřičná pozornost. Kromě
toho škola organizuje celou řadu přednášek,
žáci a vyučující navštěvují nejrůznější akce.
V rámci protidrogové prevence škola spolupracuje nejen s oddělením sociální prevence
Městského úřadu Černošice, ale také s občanskými sdruženími a odbornými neziskovými
organizacemi.
Nové náměty ochrany dětí
Podle našeho soudu je třeba celý problém
s drogami uchopit komplexně. V té souvislosti
je jistě na místě, abychom vás seznámili s několika novými náměty, jak chránit zejména
mladou generaci před negativními dopady
chorobných závislostí.
V souvislosti s možným výskytem užívání
drog a v souladu s minimálním preventivním
programem školy jsme připraveni dále rozšiřovat realizaci preventivních opatření ve smyslu
dále uvedených námětů. Náměty vycházejí ze
společného konzultačního jednání vedení Základní školy Černošice a Mgr. Jana Matouška,
vedoucího oddělení sociální prevence Městského úřadu Černošice, které se uskutečnilo
v závěru loňského roku v přímé návaznosti na
jednání Rady města Černošice.
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Zejména v oblasti primární prevence hodláme postupně realizovat následující aktivity:
- Při specializovaných přednáškách za spoluúčasti předních odborníků na drogovou problematiku rozšířit prostor diskusnímu uplatnění
žáků.
- Realizovat ve škole anonymní dotazníková
šetření s využitím jejich následného vyhodnocení a porovnání s výsledky ze škol v jiných
lokalitách.
- Hlouběji spolupracovat s neziskovými organizacemi a církvemi při odvracení veškeré
populace od zhoubných patologických závislostí a při vytváření pozitivního hodnotového
sytému.
- Do této spolupráce zapojit také místní občanská sdružení a rovněž k této činnosti využít
místních zájmových činností (modeláři, šermíři a další).
- V neposlední řadě pokračovat v přípravách a konání v rámci projektu Komunitní škola (naplnění volného času dětí a mládeže) a přitom
dále rozšiřovat a hledat další atraktivní zóny
pozitivní činnosti pro školní děti a mládež.
Vnější spolupráce je nezbytná
Vzhledem k tomu, že základní škola je organickou součástí života našeho města, nelze
si představit její snahy a působení bez úzké
spoluúčasti ostatní populace, především rodin
současných, dřívějších, ale i budoucích žáků
této školy. Nejen přednášky, ale zejména živé
a přínosné besedy zaměřené na prarodiče školních dětí, ale také na další případné seniory,
zpřístupní této věkové skupině aktuální informace z oblasti škodlivých závislostí včetně
možností ochrany před nimi.

z radnice
Rovněž podrobné seznámení rodičovské
veřejnosti s problematikou patologických závislostí a jejich negativních dopadů na mladou
generaci bude obsahovat přednáška pro rodiče
s důrazem na otevřenou interpersonální výměnu zkušeností.
Policie by měla kontrolovat
Samostatnou stránkou nekonečného a nikdy
nekončícího zápasu o uchování a prosazení
zdravého způsobu života, tedy života bez drog
a chorobných závislostí, je činnost represivních
institucí. Je zřejmě na místě prostřednictvím
samosprávy města požadovat a zajistit časté
namátkové, nepravidelné a důsledné kontroly
drogově potenciálních (možných kritických)
míst Policií České republiky a Městskou policií Černošice za účelem vytěsnění případných
dealerů drog z této oblasti. Jednotlivé segmenty

předpokládaného záměru (viz výše) budou specifikovány do přesných časových horizontů.
Závěrem
Pokud po přečtení těchto řádků dojdete
k závěru, že boj s drogou a ostatními chorobnými závislostmi není výlučně záležitostí školy, naplnil se záměr autorů. Pokud se zamyslíte
nad tím, jak a co by bylo možné ještě vykonat
v rámci prevence zneužívání psychotropních
a dalších návykových látek, byl to krok správným směrem. A budiž vám za to dík, neboť
každý může přispět k udržení nebo ke zlepšení
situace v této oblasti. Proto vám budeme vděční za každou snahu, která povede k minimalizaci nebezpečí používání drog našimi dětmi.
Mgr. Jan Matoušek, odd. soc. prevence MěÚ
Černošice, PhDr. Zdeněk Moucha, ředitel školy,
Mgr. Věra Ráblová, školní metodik prevence.

Projekt Komunitní škola úspěšně běží i v letošním školním roce
Základní škola Černošice se v letošním škol- torům, ale v rámci projektu Komunitní škola
ním roce ještě více otevřela nejen žákům a kan- nabízí své prostory i k dalším aktivitám:
Lakrosový kroužek
Házená
Florbal
Košíková (přípravka, Sokol, mladší žáci)
Aerobik
Taneční kroužek
Kurz k přijímacím zkouškám z českého jazyka
Kurz k přijímacím zkouškám z matematiky
Kurz k doplnění základního vzdělání
Počítačový kroužek
Šermířský kroužek
Kopaná
Konverzace v anglickém jazyce
Kryštof English Club
Dramatický kroužek
Keramika

Na začátku školního roku jsme plánovali
i otevření tzv. odpolední klubovny. Tento
projekt se nám zdál dobrý. Nicméně musíme
konstatovat, že požadovaná finanční částka
spoluúčasti rodičů se jim zřejmě zdála příliš
vysoká, a tak většina jich využila nabídky

pí Baráková
p. Vávra
p. Vodička
Sokol, pí Geislerová, pí Hrochová
pí Martínková, Bc. Hejná
Studio Fantazie
Mgr. Ráblová
Mgr. Kahounová, Ing. Eckertová, p. Srp
Dr. Moucha
p. Vodička
Ing. Kutílek
p. Vodička
Škola
pí Blahovcová
Mgr. Zhoufová
Mgr. Jandáková

rozšířeného provozu školní družiny. Ale to
nevadí, máme další představy, jak naplnit
volný čas dětí. A ty budeme realizovat příští
rok. Včas vás s nimi seznámíme.
PhDr. Zdeněk Moucha,
ředitel školy
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Ministr i hejtman ocenili černošické Ozvěny Ekofilmu
Jak ministr životního prostředí Libor
Ambrozek, tak i středočeský hejtman Petr
Bendl splnili slib a svojí účastí podpořili
černošické Ozvěny Ekofilmu – přehlídku
prestižními cenami ověnčených snímků
s tématikou životního prostředí (nejlepší
filmy z posledních dvou ročníků festivalu
Ekofilm).

právě mladá generace v budoucnu pozná,
jak ohleduplně jsme se my, současníci, chovali k životnímu prostředí a v jakém stavu
jsme je zanechali.

Ministr i hejtman ocenili, že se naše
město ujalo akce, která je jedním ze způsobů, jak motivovat lidi k ochraně životního
prostředí. Podle jejich vyjádření je ekologie
Potěšitelné bylo, že mezi diváky v sále jedním z nejpalčivějších problémů, který je
ClubKina byli převážně zástupci mladé ge- třeba řešit.
nerace, což vyzdvihla především starostka
„Ekologické problémy však nelze řešit tím,
Helena Langšádlová, která první černošic- že je přesunu k sousedovi. Hovořím o tom,
ké ozvěny také zahájila. Podle jejích slov co nás v poslední době znepokojuje, a to je
nelegální dovoz odpadu ze zahraničí. Proti lidem takto konajícím
je třeba tvrdě zasáhnout. Nicméně všechny zákony a sankce by
byly málo platné bez toho, že by
většina společnosti prostě věděla,
že toto se nedělá, že by takovéto
návrhy odmítala. A já věřím, že
akce, jako je ta dnešní, přispívají
k tomu, že lidí, chovajících se
k přírodě slušně, je stále víc,“ uvedl ministr životního prostředí.

Starostka Helena Langšádlová přebírá z rukou ministra
Libora Ambrozka knihu o chráněných územích
Středočeského kraje (krásná kniha je už k dispozici
čtenářům v černošické knihovně). Na oplátku si jak
ministr, tak středočeský hejtman Petr Bendl (vpravo)
odvezli pamětní medaili města.
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Středočeský hejtman Petr Bendl načal problematiku ekologie
z jiného pohledu: „Ve středních
Čechách máme s ekologií velké
trápení. Na území kraje je sto deset tisíc chat a chalup, do kterých
jezdí převážně obyvatelé hlavního
města užít si přírody a atraktivit, které nabízíme. A na nás
je, abychom společně se starosty
a zastupiteli dělali maximum
pro zachování určité rovnováhy
v tom, jak vyjít vstříc životnímu
prostředí i člověku,“ konstatoval
hejtman.
(sj)

z města a okolí

Zase nám bylo všem společně o Masopustu krásně
My vám přejem dobrý den,
pojďte s námi rychle ven.
Něco na zub s sebou vemte,
nemáte-li, hned sežeňte!
Něco dobrýho, do huby pěknýho,
do břicha teplýho, na jazyk sladkýho.
Buchty maštěný,
protože jsme Masopustem praštěný.
Když zazněly tyto veršíky před první
z mokropeských chalup, maškarám v průvodu, který za doprovodu muziky vyrazil na
pochod obcí, už bylo dobře a veselo. Veškeré
starosti, jak dopadne dlouho připravované
divadelní představení na Masopustním
náměstí, už z nich spadly. Tančily, radovaly
se a hospodyňky měly nakvap, aby slova
básničky „dobře, pěkně, teple, sladce a maštěně“ vyplnily.
Masopustní průvod, letos už osmnáctý,
ale nechodí tam, kde ho nechtějí. Dopředu
je domluveno, kde by se měl zastavit. Na
druhé straně však vlídné přijetí a pohoštění nezůstane bez odezvy. Domácí paní za
ně dostávají velká voňavá perníková srdce,
která před lety začala jako první vyrábět
paní Jelena Látalová. Její krásnou původní
šablonu na vyřezávání srdcí z těsta určených
současníkům po ní zdědila Lada Sklenářová.
Cukrovou polevou je pak dle vlastní fantazie
zdobí Alena Číhalová.

Jen pro připomenutí
Masopust je součástí církevního roku
a jako období je každoročně jinak dlouhý.
Označují se jím nejen poslední tři dny před
Popeleční středou oznamující čtyřicetidenní
velikonoční půst, ale celé období lidových
veselic, radovánek a zábav. Křesťanský kalendář toto období odstartoval ukončením
vánoční doby, tedy první nedělí po svátku
Zjevení Páně či Svatých tří králů. Konec
masopustu závisí ovšem na Popeleční stře-

dě, která nastává čtyřicet dnů před Božím
hodem velikonočním. A protože datum Velikonoc určuje každým rokem první neděle
po prvním jarním úplňku, končí masopustní
doba nejdříve 3. února, nejpozději však
9. března.

Ten letošní byl výjimečný
Letošní Masopust byl opravdu něčím výjimečný. Dlouholetý principál pan Tomáš
Pech, který oslaví sedmdesátiny, předal své
žezlo mladému nástupci. Stal se jím aktivní
člen masopustního spolku a dobrovolný
hasič Tomáš Prskavec, který napříště ponese
na svých bedrech všechny starosti s principálstvím spojenými.

Principál končí, ať žije principál!

Určitě neublížil
To nepodstatnější, co chtěl svým sousedům odstupující principál pan Tomáš Pech
říci, vložil do veršů, které zazněly nad zaplněným Masopustním náměstím:
Jestli jsem ublížil
komu z vás, komu z vás,
prosím, odpusťte mi,
jdu od vás.
Jestli jsem ublížil
kde komu, kde komu,
prosím, odpusťte mi,
jdu domu.

Za všechny masopustní nadšence
sepsala Jana Paďouková
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Občanská poradna je, když …

Občanské poradny poskytují rady, informace a pomoc všem, kdož se na ně obrátí. Jsou
nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci, provázejí občany při jejich obtížích. Usilují o to, aby lidé netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. Jednotlivé
občanské poradny se podílejí na činnosti Asociace občanských poraden České republiky.
Pro koho jsou občanské poradny?
klientům bezplatnou pomoc prostřednictvím
Poradny jsou určeny všem lidem, kteří se odborně vyškolených poradců. Zachovává nadostali do obtížné životní situace a nedovedou prostou diskrétnost o údajích klientů, vystututo situaci řešit vlastními silami. Poradny se puje nestranně a ve své činnosti ku prospěchu
nespecializují jen na určitý typ problémů, ale klientů je nezávislá na jiných subjektech nebo
institucích.
jsou otevřeny lidem, kteří hledají pomoc.
Občanská poradna Beroun nabízí svým kliObčanské poradny však nemohou poskytoentům
pomoc při orientaci v síti sociálních sluvat bezplatné právní zastoupení a nezabývají
žeb,
poskytuje
jim poradenskou pomoc, nabízí
se komerčními záležitostmi.
odborné zázemí po celou dobu trvání obtíží.
Co mohou poradny zájemcům o jejich služNa Občanskou poradnu Beroun se obracejí
by poskytnout:
lidé nejčastěji se svými problémy a dotazy ze- bezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní
jména v následujících oblastech:
poradenství,
- bydlení a byty,
- praktické věcné a správné informace,
- rodinné a mezilidské vztahy,
- kontakty na organizace zaměřené na odbor- sociální otázky,
nou sociální pomoc,
- intervenci a vyjednávání ve prospěch klienta.
Občanská poradna Beroun
Jednou z občanských poraden je i Občanská
poradna Beroun. Je nestátním, neziskovým
občanským sdružením. Svoji poradenskou
činnost zahájila již v roce 2002 a za dobu své
činnosti se stala nedílnou součástí nabídky
sociálních služeb města Berouna.
Občanská poradna Beroun je rovněž součástí širšího záměru vybudovat plošnou síť
občanských poraden v celé České republice.
Poradny Asociace občanských poraden pracují podle stejné metodiky práce s klientem,
využívají jednotnou aktuální informační databázi. Asociace je prostřednictvím zavádění
minimálních standardů kvality občanských
poraden současně garantem kvality poradenství v poradnách asociace.
Občanská poradna Beroun poskytuje svým
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- pracovně právní problematika a zaměstnanost,
- ochrana zákazníka,
- právní systém ČR a právní ochrana.
Občanská poradna pro své klienty vyvíjí
úsilí o poskytování ucelené péče tak, aby se
na jednom místě dostali k co největší sumě
potřebných a zároveň kvalitních informací.
Poradna míří do Černošic
A proč se o činnosti občanských poraden
zmiňujeme na stránkách Informačního listu? Rada města na svém 86. zasedání, jehož
usnesení přinášíme na jiném místě, odsouhlasila bezplatné poskytnutí prostor pro činnost
Občanské poradny Beroun v budově MěÚ
Černošice, a to od 11. dubna. Ale o tom zase
až v příštím čísle.
Mgr. Jan Matoušek, oddělení sociální prevence,
Městský úřad Černošice

z města a okolí

Informace o činnosti černošických zahrádkářů
Po ukončení drobného prodeje umělých hnojiv a rašeliny v roce 2004 se Základní
organizace Českého zahrádkářského svazu zaměřila na výchovně vzdělávací činnost
formou odborných přednášek a zájezdů vyhovujících potřebám a zájmům členů.
Na Zahradě Čech měli možnost nákupu semen, zahrádkářských výpěstků,
přírodních léčiv, potřeb pro domácnost i práci na zahrádce, a především
shlédnout bohaté expozice rostlin,
výpěstků a drobné mechanizace pro
zahrádkáře.
Milým překvapením byla výstava
jarních cibulovin na zámku v Žirovnici. Tak bohatou sbírku tulipánů,
narcisů a hyacintů v zajímavých prostorách
zámku málokdo očekával. Výstava zanechala
u všech účastníků zájezdu hluboký dojem. Za
krásného jarního počasí pak pokračovali v návštěvě a prohlídce Jindřichova Hradce včetně
zámku a na závěr vydařeného dne ještě stihli
prohlídku pohádkové Červené Lhoty.

První říjnovou sobotu jezdí zahrádkáři tradičně do Hořovic na Cibulový
jarmark, který přilákal a uspokojil
nejvíce účastníků zájezdu.
Všechny loňské zájezdy byly vydařené a zahrádkáři v nich hodlají
pokračovat i letos. Pro lepší obsazenost autobusu prohloubí spolupráci
s místní organizací ČČK.
Rok 2006 začíná: 1. dubna pořádají zahrádkáři zájezd do Litoměřic na
Zahradu Čech. Odjezd: 7.20 – Samoobsluha
na Vráži, 7.30 – Samoobsluha Mokropsy, 7.40
– Nádraží Černošice. Cena zájezdu: 180 Kč.

Přihlásit se lze na výroční členské schůzi
ZO ČZS, která se bude konat 25. 3. ve 14.00
v sále restaurace Monopol u Nádraží, nebo na
Výstava Květy v Lysé nad Labem byla zamě- tel.: 251 640 148, pí Tůmová.
řena především na expozici atraktivních lilií,
Zahrádkářské aktivity:
muškátů a jiných letniček včetně prodeje zaV zimním čase si promýšlíme, co budeme na
hradnických výpěstků. Černošičtí zahrádkáři si zahrádkách pěstovat, jaké nakoupíme kvalitní
prohlédli také známé sochy z dílny M. B. Brau- osivo, chemické postřiky (bez nich to v rozumné
na v zámeckém parku a poté navštívili zámek míře opravdu nejde) a prohlédneme a opravíme
v Brandýse nad Labem se zajímavou expozicí zahradní nářadí. Velkým pomocníkem je nám
z c. a k. mocnářství.
studium odborné literatury a časopisů, například
Dalším cílem byl zámecký park a zámek
v Dobříši, potom cesta pokračovala na méně
známé Vrchotovy Janovice s parkem a památkami na Sidonii Nádhernou. Prohlídka skončila
dobrým obědem v zámecké restauraci.

V září si zahrádkáři prohlédli zdevastovaný
objekt kláštera v Chotěšově u Stodu, který je
nyní nadšenci citlivě a především nesmírně
pracně a finančně nákladně opravován. Poté
pokračovali prohlídkou kláštera v Kladrubech
u Stříbra se sbírkou sochaře M. B. Brauna
a ukázkou vrcholného baroka v podání G. B.
Santiniho. Po dobrém obědě ještě zvládli prohlídku zámeckého parku u klasicistního zámku
Kozel u Plzně.

Zahrádkář, Flora a dalších. Rovněž populární
pořady v televizi na všech stanicích a tématické
přílohy v denním tisku. Členové ČZS mimo to
každý rok po úhradě členského příspěvku obdrží
zdarma odbornou publikaci s radami pro práci
na zahrádce, mohou se také obrátit s dotazem na
odborného instruktora ČZS.

Po ukončení mrazů v předjaří je možné zahájit zimní řez jádrovin a především jarní postřik
broskvoní proti kadeřavosti například Kuprikolem, Championem či Sulkou, který lze po cca
10-ti dnech opakovat druhým přípravkem. Ve
stadiu myšího ouška provádíme zimní postřik
jádrovin např. Oleokametem.
Milan Boháč, předseda ZO ČZS
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Odpady a zase odpady! Jak s nimi naložit?
Doma se stále něco hromadí. Co s tím? Přijde na řadu popelnice, sousedův pozemek nebo
recyklace? Pakliže nejde o nebezpečné odpady (ty lze zdarma odložit do sběrného dvora TS), je
posledně jmenovaná možnost určitě nejlepší. Právě kvůli možnosti recyklace odpadů jsou na
území našeho města rozmístěny barevné kontejnery na papír, sklo a umělé hmoty:
Zelený kontejner
Co sem nepatří: novodur, molitan, kabely,
dráty, podlahové krytiny, linoleum (PVC),
Co sem patří: sklo barevné a bílé.
textil z umělých vláken, nádoby od léčiv,
Co sem nepatří: znečištěné sklo, porcelán, sklo
plastové nádoby znečištěné oleji, chemikás kovovými uzávěry, zrcadla, zářivky, žárovliemi a potravinami.
ky, drátěné sklo, varné sklo.
Před
vhozením PET lahví do kontejneru je
Modrý kontejner
Co sem patří: papírové pytle, staré knihy bez prosím sešlápněte. Do nádoby se jich vejde víc!
vazby, lepenka, barevné časopisy, noviny.
Popelnice a kontejnery na směsný
Co sem nepatří: znečištěný papír (mastný),
komunální odpad
faxový papír, kopíráky, asfaltový papír, Co sem patří: to, co zbylo z vytřídění recyklopapírové kapesníky nebo papírové pleny,
vatelných a nebezpečných odpadů, např.
Tetra-pack od džusů nebo mléka, papír
celofán, popel, papír znečištěný a mastný,
potažený folií.
kopíráky, faxový a asfaltový papír a papír
potažený folií.
Žlutý kontejner
Co sem patří: PET lahve, polystyren, kelímky od Co sem nepatří: nebezpečný odpad, stavební
odpad, papír, který se dá recyklovat, plasty,
jogurtů a rostlinných tuků (vymyté), plastové
které se dají recyklovat, sklo, odpad z úprav
obaly a tašky a sáčky, plastové lahve od šamzeleně (větve apod.).
ponů, pracích a mycích prostředků a mýdel.

Akce kontejnery jaro 2006 začíná v březnu

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny vždy od 9.00 – 14.00 (odpad přinesený po 14. hodině pracovníci svozu odmítnou) v těchto ulicích a termínech:
18. 3. od 9.00 – 14.00
Černošice (Karlická)
Vráž (Dobřichovická – u trafostanice)
Černošice (u kostela)
Karlštejnská (u trafostanice)
Chatové osady
Černošice (Radotínská – Sadová)
15. 4. od 9.00 – 14.00
Černošice (v Kosině)
Na Vírku
25. 3. od 9.00 – 14.00
Na Drahách (u hřiště)
Černošice (Poštovní)
V Habřinách
Mokropsy (u pekárny)
V Lavičkách
Vráž (Husova – Majakovského)
Co do kontejnerů nepatří:
Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty)
Sklo, plasty, papír, železný šrot (lze odevzdat
1. 4. od 9.00 – 14.00
hasičům Mokropsy), lednice – nebezpečný
Mokropeská (roh na Višňovce)
odpad (zdarma do TS), barvy, ředidla a jiné
Vráž (samoobsluha u trafiky)
chemikálie (zdarma do TS), bioodpad (větve,
U Mašitů
tráva apod. se sváží každé úterý a středu v bioMokropsy (Šeříková)
pytlích, které lze zakoupit na MěÚ či v TS).
8. 4. od 9.00 – 14.00
Prosíme občany, aby odpad ukládali pouze
Mokropsy (Dr. Janského)
do kontejnerů a neznečišťovali okolí.
Renáta Petelíková, odbor technické služby
Černošice (Libušina)
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A znovu zapomenuté klíčky

V odpoledních hodinách 7. února přijala
městská policie oznámení, že po ledě zamrzlé
Berounky v prostoru nad černošickým jezem
jezdí dva osobní automobily. Poté co hlídka
městské policie řidiče poučila o možných následcích, automobily zamrzlou řeku opustily.

Policisté zraněného psa zachránili – 27. ledna v ranních hodinách hlídka městské policie
v rámci své kontrolní činnosti objevila u jednoho z domů v ulici Mokropeská psa, který se
doslova namotal do kovových vrat. Vše ještě
zhoršovala skutečnost, že visel na dvou špičatých hrotech, z nichž jeden měl zabodnutý

du na místo hlídka zjistila, že neznámý pachatel rozlomil vložku zámku u vjezdových
vrat a vnikl do objektu. Podle tvrzení majitele se však nic neztratilo. Věc byla předána
k šetření Policii České republiky.
Hořel kontejner – 26. 1. ve 12.15 hodin
přijala městská policie oznámení o pálení
domovního odpadu v ulici Slunečná. Hlídka však zjistila, že hoří kontejner umístěný
u jedné ze staveb. Přivolaná výjezdová skupina Sboru dobrovolných hasičů Mokropsy
požár lokalizovala.

Mladíci nakládali kradené auto – 27. ledna v odpoledních hodinách byla městská
policie upozorněna na podivné počínání
dvou mladíků v chatové osadě Jedličkovy
lázně. Ti na podvalník připojený za svým
automobilem naložili vozidlo jiné, to pak
překryli plachtou a chtěli je odvézt. Při
společném zásahu městské policie a Policie
České republiky byli oba mladíci zadrženi.
Dalším šetřením bylo zjištěno, že vozidlo
na podvalníku bylo odcizeno před několika
dny v hlavním městě Praze.

A znovu zapomenuté klíčky – K podobné
krádeži automobilu došlo o den později, tedy 31. ledna v odpoledních hodinách v proČím více se pejsek snažil vyprostit se ze
storu před poštou v Černošicích. Zde opět
zamřížovaných vrat, tím více se zraňoval.
neznámý pachatel využil toho, že majitel od
do slabin zadních nohou a druhý do krku. vozidla odešel, aniž si s sebou vzal klíčky.
Z nemilosrdné pasti policisté psa vysvobodili Výtržnice už spala – 2. února o osmé hodia převezli k veterinárnímu ošetření.
ně ranní přijala městská policie oznámení
Měděné okapy míří asi do sběru – 21. ledna
v podvečerních hodinách přijala městská policie oznámení o krádeži již nainstalovaných
měděných okapů a parapetů z jednoho z rodinných domů v ulici Slunečná. Krádeže tohoto druhu nejsou v našem městě ojedinělé.

z hotelu Kazín, že v recepci tropí výtržnost
podnapilá žena. Po příjezdu na místo však
hlídka našla výtržnici už spící. Policisté
nicméně zjistili, že žena je zraněná, a proto
přivolali lékaře. Ten ženu převezl k ošetření
do Fakultní nemocnice Motol.

Pachatel si otevřel, nic ale neukradl – 21. Ve městě chlapce policisté nenašli – Dne
ledna v 17.55 hodin oznámil muž z ulice 2. února ve 22.35 hodin byla hlídka městské
Slunečná vloupání do své garáže. Po příjez- policie požádána o součinnost při pátrání
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po chlapci, který se nevrátil domů. Jednalo
se o jedenáctiletého hocha trpícího epilepsií.
Na základě tohoto oznámení byla provedena
kontrola všech prostor, kde by se mohl ztracený hoch v tuto noční dobu zdržovat. V katastru města však nalezen nebyl a Policie
České republiky proto pátrání čtvrt hodiny
před půlnocí zrušila.

se dostavila výjezdová skupina kriminální
policie Praha-západ, která celou věc převzala. Po dvou hodinách se muž doznal, že si
vlastně celou věc vymyslel. Neměl prý žádné
peníze a po policii chtěl zajistit jízdenku na
vlak domů do Košic.

Zloděj vysypal rohlíky na přejezdu – 30. ledna v 11.43 hodin byla městská policie upoPožár domu hasiči lokalizovali – 5. února zorněna na nezvyklou překážku nacházející
v odpoledních hodinách byl městské policii se na černošickém železničním přejezdu. Po
oznámen požár jednoho z rodinných domů příjezdu na místo hlídka zjistila, že se jedná
v ulici V horce. Z tohoto důvodu byl průjezd o pečivo, které vypadlo z pekařského auta.
uvedenou ulicí uzavřen. Na místě zasahova- Po několika minutách hlídka dostala inforlo několik požárních jednotek včetně hasičů maci, že pekařský automobil byl odcizen
z Řevnic a hasičů ze Sboru dobrovolných v ulici Komenského při vykládání zásob. Pahasičů Mokropsy. Požár byl po zhruba pa- chatel využil nedůslednosti a nepozornosti
desáti minutách lokalizován. Příčina jeho řidiče, který nechal své vozidlo při vykládání
zboží neuzamčené a nezajištěné.
vzniku je předmětem dalšího šetření.
Slovák si přepadení vymyslel – 20. úno- Zapomenuté klíčky lákají zloděje – 31. ledra o osmé hodině večerní se na služebnu na v odpoledních hodinách ukradl dosud
městské policie dostavil muž slovenské ná- neznámý zloděj automobil zaparkovaný
rodnosti. Hlídce oznámil, že na křižovatce před černošickou poštou. Problém je v tom,
ulic Školní a Mokropeská byl třemi muži že se nemusel ani příliš namáhat. Nepozorný
přepaden a oloupen o pět tisíc korun. Celá řidič totiž ve svém voze zapomněl klíčky.
věc byla ihned předána Policii ČR. Na místo
Gregor Dušička, městská policie

Rohlíky, naservírované na železničním přejezdu se nevidí tak často…
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Na upomínku těchto dnů vkládáme do makovice pamětní list…

Těmito slovy začíná text listiny sepsané
farností a vložené do nové měděné makovice,
kterou spolu s opraveným pozlaceným křížem
upevnili 20. února pracovníci specializované
firmy Kredit na věžičku černošického kostela
Nanebevzetí Panny Marie. Vedle této listiny
byla do makovice vložena i listina generálního dodavatele stavby Stavitelství Řehoř, s.
r. o., která sděluje těm, kdož ji za desítky let
budou číst, jaké technologické postupy byly
při opravě kostela použity a jména firem, které

Listiny byly vloženy do měděných schránek
a poté do makovice věžičky.

se na rekonstrukci podílely. Původní makovice,
kterou v rámci opravy střechy kostela sejmuli
dělníci 17. října loňského roku, nenaplnila očekávání a žádné poselství našich předků určené
nám, současníkům, neobsahovala.
(sj)

Pozlacený kříž i makovice s listinami jsou
už na svém místě.

Foto O. Slavík, archiv Stavitelství Řehoř, s. r. o.

Pater Evžen Hlaváček – in memoriam
Je příznačné, že naši kněží vesměs neumírají po klidném a zaslouženém odpočinku, ale dalo by se říci jaksi
„za pochodu“ – u oltáře. Ani Pater Evžen, kterého po
čtvrtstoletí služby v našich farnostech církev loni povolala do kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech,
se pokojného stáří nedočkal. Odešel v tichosti 1. února
letošního roku.

Jen z doslechu o tobě jsem slýchal,
teď však jsem tě spatřil vlastním okem.

Jób, 42, 5
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Každý kněz, který v té či oné farnosti působí delší
čas, zde zanechá svoje stopy, leč plody působení (a je to
tak jen dobře) lze sklízet až za určitý, většinou delší čas.
Netroufám si hodnotit, a ani mi to nepřísluší, jakým byl
Pater Evžen knězem. Samozřejmě kněz je především jen
člověk, a tak i tady platí, že není farář ten, co by se zavděčil
lidem všem. Vím ale o konkrétních lidech, kterým byl ve
velmi svízelných situacích oporou. A to nejen morální, ale
i materiální… Byl bych rád, aby na Patera Evžena zůstala
v našich myslích vzpomínka jen a jen na to dobré, byl
bych rád, kdyby v našich srdcích zůstalo malé místo pro
kněze, který sloužil, jak nejlépe uměl, a to až do své smrti.
Přál bych si, abychom na Patera Evžena Hlaváčka v modMilan Hopfinger
litbách nikdy nezapomínali.

z radnice

85. schůze rady města
ze dne 18. ledna 2006

• rada města souhlasí s přístavbou podkroví

rodinného domu č. p. 504, se stavebními
úpravami a s nástavbou druhého nadzemního podlaží nad restaurací, ulice Říční, podle
předložené dokumentace

• I. rada města ve věci ŽS Brno – ulice Slunečná, žádá OISM a stavební dozor o písemné
potvrzení, že navrhovaný počet dní prodlení
na straně zhotovitele je v souladu s průběhem
realizace stavby a lze ho ověřit dle stavebního
deníku; II. rada žádá odbor OISM o zaslání
faktury s vyúčtováním pohledávky zadavatele z titulu prodlení zhotoviteli díla (OISM:
Smlouva s ŽS Brno včetně dodatků je na
26 158 822 Kč; na základě dopisu z 20. 9.
2005 bylo proplaceno 21 503 107 Kč; po odpočtu neprovedených prací je celková částka
k proplacení cca 25 600 000 Kč; rozdíl cca
4 100 000 Kč zbývá k proplacení; penále z prodlení za 120 dnů činí 3 600 000 Kč.)

• rada města ve věci Dešťová kanalizace – ulice

Karlická ukládá OISM prověřit s projektantem
nutnost vybudování dešťové kanalizace v ul.
Karlická v navrhovaném průměru (OISM
projednal s FO čerpání 800 tis. Kč jako podíl
města na budování dešťové kanalizace v Karlické, kterou bude realizovat firma Skanska)

• rada

města doporučuje zastupitelstvu ke
schválení odprodej bytové jednotky č. 2 v č.
p. 1062 žadatelům (OISM: 16. 1. předali žadatelé formulář k přijetí nabídky na odkoupení
bytové jednotky; lhůta pro podání této nabídky však skončila 10. 11. 2005)

• rada města ve věci Dostavba vodovodu a ka-

nalizace v oblasti Horka ukládá OISM zadat
prověření kalkulace rozpočtářem; o rozsahu
obnovy povrchu bude rozhodnuto po schválení rozpočtu města (OISM: Dodavatel na této
stavbě má v rozpočtu a cenové nabídce opravu
povrchů komunikací v šíři výkopové rýhy, což

pro celou tuto oblast představuje z rozpočtu
částku 380 tis. Kč; situace na těchto komunikacích není dobrá a obyvatelé se dotazují
na definitivní stav komunikací po skončení
výstavby.)
Rekapitulace ulic:
a) Waldhauserova ulice – nutné položit nový povrch v celé šíři komunikace včetně
odvodňovacího žlabu povrchových vod;
odhadnutý náklad 1,8 mil. Kč, odpočet
dle rozpočtu 152 tis. Kč; celkový náklad
1 648 000 Kč
b) Jansova ulice – bude možné položit nový
povrch pouze nad výkopem rýhy a v horní
části opětovně položit panely; v rozpočtu
173 tis. Kč
c) ulice V Kosině – v případě materiálové
struktury vozovky „prostříkaný makadam“ činí odhadnutý náklad 1 040 000 Kč,
odpočet dle rozpočtu 55 tis. Kč, celkový
náklad 985 tis. Kč (700 Kč/m²)
d) ulice Nad Statkem – i zde je možno uvést
do původního stavu, i když asfaltový postřik pouze v šíři výkopové rýhy je obtížné
provést
e) Jižní ulice, dtto ulice Nad Statkem, ulice
Na Poustkách, dtto Jižní ulice a ulice Nad
Statkem

• I. rada města souhlasí s napojením nově bu-

dovaného veřejného osvětlení kolem bytových
domů v ulici Komenského na stávající síť; II.
rada nesouhlasí s předáním nově vybudovaného veřejného osvětlení městu a doporučuje,
aby toto osvětlení zůstalo v majetku investora
(OISM: Pozemky, na kterých má být vybudováno osvětlení, jsou majetkem investora.
Navrhujeme, aby osvětlení zůstalo v majetku
společnosti Twin Peaks, která by uzavřela s firmou Eltodo vlastní smlouvu o údržbě a správě
veřejného osvětlení na svých pozemcích.)

• rada

města ve věci Opakovaná žádost
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z radnice
o odprodej pozemku č. parc. 1338 o výměře
290 m² v k. ú. Černošice – reakce na rozhodnutí rady města ze dne 16. 11. 2005 trvá na
navržené ceně za odprodej: 1 500 Kč/m²

• rada

města souhlasí s podpisem nájemní
smlouvy č. 50/2006 na pozemky č. parc. PK
741/2 a PK 714/3 ve vlastnictví Povodí Vltavy
(městská pláž) a doporučuje OISM jednat
s Povodím Vltavy o doplnění smlouvy o klauzuli týkající se možnosti prodloužení nájemní
smlouvy po vypršení doby určité (v souvislosti
s vybudováním městské pláže byl městu předložen návrh nájemní smlouvy na výše uvedené
pozemky, kterou lze uzavřít na dobu určitou
od 1. 2. 2006 do 31. 12. 2008, přičemž nájemné na toto období činí celkem 10 500 Kč)

• I.

rada města ve věci Žádost ministerstva
zemědělství, Pozemkového úřadu pro Prahu-západ o stanovisko – Restituční nároky –
konstatuje, že město uvedené pozemky řádně
nabylo a nesouhlasí s jejich vydáním; II. rada
konstatuje, že u uvedených dokladů o úhradě již uplynula skartační lhůta a z tohoto
důvodu není již možno je dohledat (v rámci
správního řízení ve věci uplatnění nároku na
vydání zemědělské půdy v k. ú. Černošice
žádá ministerstvo zemědělství o doložení
dokladů k úhradě za převod pozemků dle
uzavřených smluv o převodu majetku z let
1968, 1969, 1977 a zároveň žádá o vyjádření
k pozemku. č. parc. 4326/1 ve věci možného
vydání tohoto pozemku oprávněným osobám;
k první žádosti OISM konstatuje, že doklady
o úhradě za pozemky z let 1968, 1969 a 1977
nejsou k dispozici; k pozemku č. parc 4326/1
uvádí, že jde o pozemek vedený jako zahrada,
který je již několik let pronajímán – nájemní
smlouva je vždy na dobu 1 roku a obnovuje se
– k pěstitelským účelům; pozemek je zatížen
podzemním vedením veřejného vodovodu)

• I.

rada města ve věci Žádost o posouzení
možnosti výstavby RD typu Nordia v lokalitě
Vráž – Dobřichovická konstatuje, že bude-li
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projekt v souladu s ÚP, vydá město předběžný souhlas; II. rada souhlasí, aby zájemce
o uvedené pozemky podal do probíhajícího
zveřejnění záměru prodeje pozemků města
podmíněnou souhrnnou nabídku na odkoupení skupiny pozemků s uvedením celkové ceny za všechny požadované pozemky
a podmínkou, že nabídka bude považována
za bezpředmětnou, nebude-li zájemce vyhodnocen jako vítěz u všech pozemků uvedených
v podané nabídce (Společnost VV Servis-Real
předkládá záměr výstavby viladomů v lokalitě
Vráž – Dobřichovická/Čapkova na pozemcích
č. parc. 1682/115 až 1682/118, které město
nabízí k prodeji ve výběrovém řízení – termín
uzávěrky 14. 2. Žádá město o posouzení možnosti výstavby domů dle studie a stanovisko,
zda bude možné zohlednit ve výběrovém řízení zájem společnosti o koupi pěti pozemků.
Jedná se o obavu ze vzniklé situace, kdy zvítězí
např. u tří pozemků a u dvou nikoliv.)

• rada

města ve věci Vyjasnění vlastnických
vztahů u pozemků pod místními komunikacemi bere na vědomí průběžnou informaci
a žádá OISM o maximální urychlení těchto
prací:
1) komunikace Sušická, Liberecká, Jihlavská,
Klatovská a Jičínská – stále rozpracováno
na katastru nemovitostí kvůli řešení chyb
v operátu katastru – doplnění v SPI
2) ul. Hradecká – 18. 12. předán GP k potvrzení na katastru nemovitostí (trvá přibližně 2 měsíce)
3) TS Sokol Vráž – zbytkové pozemky pod
komunikacemi – pro nesoulad dokladů
z evidence katastru nemovitostí pozastaveno – doplnění v SPI

• rada

města bere na vědomí, že právník
města vypracuje souhrnné stanovisko k případu Restituční spor mateřská škola, Husova
ulice (dne 11. 1. 2006 se uskutečnilo jednání
starostky, právníka města a právního zástupce

z radnice

restituentky; souhrnné stanovisko k danému
případu bude následně předloženo radě)
Finanční odbor

• rada města ve věci Mapa rozmístění zákazů

stání z důvodu zimní údržby (oblast Horka)
souhlasí s novým dopravním značením

• rada města schvaluje vyřazení nefunkčních • rada města souhlasí se zařazením komunia opotřebovaných předmětů operativní evidence z evidence MŠ Topolská v celkovém
objemu za 122 414 Kč (školská zařízení – MŠ,
ZŠ a ZUŠ – jsou od počátku roku 2003 samostatnými právními subjekty, příspěvkovými
organizacemi, jejichž zřizovatelem je město)

• rada města souhlasí s poskytnutím finanč-

ního daru na pořádání tradičního Mokropeského masopustu dne 25. 2. 2006 ve výši
15 000 Kč
Sociální odbor

• rada města souhlasí s výplatou mimořádné

finanční výpomoci (18. 1. byla poskytnuta
mimořádná finanční výpomoc z rozpočtu obce města obyvatelce DPS Černošice, která byla
v pátek 13. 1. v bytě v DPS oloupena o veškeré
úspory a zůstala bez finančních prostředků;
k překlenutí finanční tísně byla poskytnuta
výpomoc ve výši jejího starobního důchodu
tj. 8 tis. Kč)

• rada

Odbor stavební úřad

města schvaluje Návrh souborného
stanoviska ke 4. změně územního plánu a vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek
Technické služby

kace v osadě Na Výsluní do plánu zimní údržby (úklid však bude proveden až po dokončení
úklidu komunikací dle schváleného plánu
zimní údržby z důvodu, že objekt č. p. 0354
není určen k trvalému bydlení)

• rada města souhlasí s odprodejem elektro-

materiálu za nabízené ceny (zastaralé zásoby
na opravu veřejného osvětlení; přišla pouze
jedna nabídka – 10 330 Kč)

• rada

města nesouhlasí s přijetím nabídky
na nákup lavic Pohoda a ukládá TS předložit
jiné alternativy, které se budou lépe hodit
k charakteru místa (Mokropeská kaplička)
a budou odpovídat schválenému jednotnému
mobiliáři města

• rada

Městská policie

města bere na vědomí Zprávu o činnosti městské policie za rok 2005
tajemník úřadu

• I. rada města převádí s účinností od 1. úno-

ra 2006 pracoviště pokladny v Podskalské
ulici z odboru kancelář starosty pod finanční
odbor; II. rada ukládá tajemníkovi městského
úřadu povinnost zapracovat schválené změny
do Organizačního řádu

• rada města žádá odbor TS o provedení po- • I. rada města převádí s účinností od 1. únoptávkového řízení na vybudování veřejného
osvětlení v ulici Pod Višňovkou a předložit
alespoň dvě nabídky

• rada města ve věci Návrh na lavice – hřiště

v Černošicích u betonárky souhlasí s vytvořením tří kusů souprav ve variantě lavic bez
stolů

• rada města souhlasí s nákupem dopravního
značení (10 ks značek Zákaz stání, 6 ks značek
Konec zákazu stání, 1 ks zrcadla o rozměrech
600 x 800 mm)

ra agendu evidence majetku umístěného na
odloučeném pracovišti Podskalská z odboru
informatiky na finanční odbor (náplň činnosti
odboru informatiky by měla směřovat ke správě sítě, strategickému rozhodování při nákupu
SW a HW a správě dat přímo potřebných pro
realizaci správních činností); II. rada ukládá
tajemníkovi povinnost zapracovat schválené
změny do Organizačního řádu

• rada

Odbor kultury
města souhlasí s konáním výstavy
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z radnice
fotografií z předchozích mokropeských masopustů v kapličce v Mokropsích během masopustního období 2006
• rada města bere na vědomí stav příprav
1. ročníku jazzového festivalu Černošice 2006
(v jednání je i příjezd autobusu z partnerského města Gerbrunnu, vystoupení německých
kapel a hledání možných sponzorů akce)
• rada města ve věci Sponzoring pro kulturní
akce souhlasí s možností otisknout sponzorům těchto akcí v Černošicích inzerát v IL
zdarma (minimální sponzoring činí v takovém
případě 2 000 Kč)
• I. rada města souhlasí s vložením informačního letáku Centrum Vráž firmy IBS Rokal do
IL s tím, že žadatel uhradí náklady spojené
s vložením tohoto letáku a s roznosem IL ve
výši 3 000 Kč; II. rada ukládá vedoucímu OK
uveřejnit v IL článek informující o tomto letáku
• rada města ukládá odboru kultury zveřejnit
přehled kulturních akcí na rok 2006 v IL
• I. rada města ve věci Účelová dotace vybraným obcím na rok 2006 v rámci reprodukce
požární techniky pro jednotky požární ochrany konstatuje, že vzhledem k nedostatku finančních prostředků v letošním roce nebude
podávat žádost o uvedenou dotaci; II. rada
ukládá odboru kancelář starosty – oddělení
obrany, připravit žádost o dotaci pro rok 2007
• rada města souhlasí se zněním Dodatku č.
1 ke smlouvě o převodu vlastnictví jednotky a doporučuje jej zastupitelstvu města ke
schválení (dle Smlouvy o výstavbě nových
– střešní nástavba na stávající budově, čl. XI.
odst.1, správu společných částí domu a pozemků vykonává město jako správce do doby
vzniku společenství vlastníků jednotek; poté
bude správu vykonávat samotné společenství
nebo jím zvolený subjekt na základě smlouvy;
vzhledem k tomu, že ve Smlouvách o převodu
vlastnictví jednotky, čl. VI, je vymezeno, že
správu vykonává město a není dále upraven
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stav po vzniku společenství vlastníků jednotek,
je třeba uvedené upravit Dodatkem č. 1)
• rada města souhlasí se zněním Kupní smlouvy na prodej nákladního automobilu zn. Multicar M2510 společnosti ABA komplex, s. r. o.
(rada na svém jednání 16. 11. 2005 schválila
prodej vozidla za cenu 26 200 Kč vč. DPH)

• rada města souhlasí se zněním textu dopisu

adresovaného Okresnímu soudu Praha-západ
ve věci uplatnění nároku na náhradu škody
způsobené krádeží střechy vodárny v rámci
trestního řízení (město, jako poškozený, bylo
na možnost požadovat náhradu škody v rámci
trestního řízení tímto soudem upozorněno)

• rada

Odbor dopravy

města ve věci Návrh úpravy jízdních
řádů autobusových spojů ukládá komisi dopravní a bezpečnostní projednat předložené
návrhy s odhledem na finanční možnosti
města (na základě žádosti města zástupce
organizace ROPID prověřil možnost provozu
autobusových spojů mezi železniční zastávkou a lokalitou Vráž, Černošice; v současné
době měsíční zálohová částka za provozování
autobusových spojů činí cca 15 000 Kč/měsíc;
s vysokým nárůstem nákladů 42 000 Kč/měsíc
nebylo v rozpočtu počítáno; po konzultaci
na FO lze rozpočet k dnešnímu dni navýšit;
k možnosti snížení nákladů navrhuje vynechání některých spojů, a to linky č. 415
v pracovní dny, za předpokladu dodržení
hodinového intervalu)
Různé

• rada města bere na vědomí Zprávu Policie
ČR o bezpečnostní situaci v obci Černošice za
II. pololetí 2005

• rada

města vyhovuje žádosti a souhlasí
s tím, aby OS Život dětem oslovilo interním
e-mailem pracovníky MěÚ Černošice

• rada města ve věci Dopis ředitelky MŠ Hu-

sova konstatuje, že pro podmínky přijímacího
řízení do všech mateřských škol zřizovaných

z radnice
městem je stanoven „trvalý pobyt“ – pouze
Černošce.

86. schůze rady města
konaná 1. února 2006
Odbor investic a správy majetku

• rada

města souhlasí s dělením pozemků
parc. č. 4457/2 a 4459/2 za účelem zajištění
přístupu na ostrov – ulice Zd. Lhoty – podle
předloženého návrhu

• rada města souhlasí se stavbou tenisového

areálu a nové komunikace pod ulicí Topolská
(žadatelem je Tenis Mokropsy) podle předložené dokumentace (OISM: Podle Stavebního
úřadu je pozemek oddělený pro komunikaci
široký 6 m, investor tenisového areálu vybuduje asfaltovou komunikaci širokou 3,5 m,
zpevněné okraje a výhybnu. S rozšířením asfalt. povrchu komunikace se počítá při další
výstavbě v oblasti.)

• rada

města souhlasí s demolicí stávajícího
RD a se stavbou nového rodinného domu na
pozemcích parc. č. 218 a 219/2 – ulice V Horce – podle předložené dokumentace

• rada města souhlasí s přestavbou garáže na
pozemku parc. č. 93 – ulice V Kosině – podle
předložené dokumentace

• rada města předběžně souhlasí s výstavbou

rodinných domů o třech bytových jednotkách
v lokalitě Dobřichovická – Čapkova podle
předložené dokumentace (OISM: Projekt
předpokládá oproti původnímu rozdělení pozemků středovou komunikaci, ve které budou
uloženy inženýrské sítě. Tato komunikace
včetně inženýrských sítí bude předána městu.
Uvedené pozemky jsou nyní v nabídce města
k prodeji – firma VV Servis-REAL, spol. s r. o.,
má zájem o koupi všech pozemků.)

• rada města ve věci ŽS Brno – ulice Slunečná

– bere na vědomí informaci OISM: Dne 31. 1.
byla odeslána penalizační faktura za nedodr-

žení termínu stavby, celkem 120 dnů, celková
částka 3 600 000 Kč. Dále bylo pozastaveno
200 000 Kč na opravu opěrné zdi. V záležitosti opěrné zdi byl odeslán dopis náměstkovi ŽS
Brno a další jednání v předmětné záležitosti
bylo stanoveno na 7. 2.
• rada města bere na vědomí informaci OISM:
Dne 30. 1. projednala koordinační komise prioritní investice roku 2006.
• rada města souhlasí s vybudováním komunikace Žatecká za podmínky, že komunikace
bude vybudována v předepsaném standardu
(OISM: Dne 26. 1. proběhlo jednání, na kterém byl investorovi sdělen požadavek města,
tj. šířka komunikace min. 5 metrů s obrubníky
po obou stranách, zpevněný povrch komunikace, včetně napojení na inž. sítě – voda,
kanalizace, plyn.)
• rada města ukládá OISM předložit ještě
další nabídky na vypracování projektové dokumentace na obnovu krytu v ulici V Mýtě
(OISM předložil návrh smlouvy o dílo s firmou CityPlan, s. r. o.)
• rada města ukládá OISM jednat o realizaci
přeložek el. kabelů na náklady společnosti
ČEZ (OISM: Na základě dosavadních špatných zkušeností s umístěním el. kabelů v komunikacích jsme na konci roku 2005 zažádali
ČEZ o vyjádření k případným přeložkám na
ulice: Smetanova, Střední, Riegrova, Karlická,
Školní, Tyršova, Kladenská, Mokropeská. Ze
stanoviska ČEZ vyplývá, že celkové náklady na výše uvedené ulice činí v tuto chvíli
2 635 000 Kč, které by platilo město. Dle závěru koordinační komise je nutné začít jednat
o ulici Karlické a Školní.)
• rada města ukládá OISM jednat o realizaci
vynucených přeložek telefonních kabelů (součást rekonstrukce komunikací Mokropeská,
Střední, Kladenská, Tyršova a Smetanova) na
náklady společnosti Český Telecom
• rada města souhlasí s navrženou výší záloh
za služby pro byty ve střešní nástavbě bytového
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z radnice
domu Riegrova 1061 a 1062 (v souvislosti se
Smlouvou o výstavbě nových jednotek prováděné formou střešní nástavby stanovil OISM
tyto zálohy za služby počínaje dnem 1.1.2006:
teplo – 2000 Kč/byt; osvětlení společných
prostor – 50 Kč/os; společná televizní anténa
– 12 Kč/byt; voda – 300 Kč/byt; záloha na náklady spojené se správou domu – 100 Kč/byt)

• rada města souhlasí s návrhem záměru měs-

ta prodat žadatelce do osobního vlastnictví
jednu bytovou jednotku s pozemkem v domě
č. p. 1061 v Riegrově ulici a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení

• rada

města souhlasí s uzavřením Smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností Český Telecom (oprávněný) na realizovanou stavbu vedení veřejné telekomunikační sítě přes
pozemky č. parc. 2145/1, č. parc. 2686/3, č.
parc. 2686/13, č. parc. 2686/55, č. parc. 2686/
57, č. parc. 2686/64, č. parc. 2686/67, č. parc.
2686/68 a č. parc. 2686/88 v k. ú. Černošice ve
vlastnictví města (povinný) za 10 470 Kč a doporučuje zastupitelstvu ke schválení

• rada města souhlasí s realizací částí staveb

2. etapy pro zajištění infrastruktury v lokalitě Lada – střed tak, aby byly obslouženy
pozemky, které byly v majetku dvou dárců
(zjednodušení projektu), kteří zaplatili svůj
podíl na realizaci (Na základě smluv na
darování finančních prostředků uzavřených
v roce 2001 mezi městem, čtyřmi dárci a společností SOREA se město zavázalo realizovat
stavbu dešťové kanalizace, dokončení komunikací (živičný kryt, chodníky se zámkovou
dlažbou), veřejného osvětlení v lokalitě ulic
Větrná, Ostružinová, Malinová a Borůvková.
Protože město obdrželo finanční dary pouze
od dvou dárců, navrhuje OISM realizovat
stavbu v rozsahu, který odpovídá skutečně
získaným finančním prostředkům, tedy cca
32 % (celková částka měla činit 5 013 124 Kč;
skutečně získaná částka činí 1 589 536 Kč.)

• rada
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města souhlasí s návrhem směnné

smlouvy – směna pozemků mezi městem
Černošice a Povodím Vltavy, s. p. (lokalita
ČOV), a doporučuje zastupitelstvu města ke
schválení
Odbor sociálních věcí

• rada města souhlasí s bezplatným poskytnu-

tím prostor Občanské poradně Beroun (o náplni činnosti poradny píšeme na jiném místě)
v zasedací místnosti budovy MěÚ Černošice
od 11. dubna 2006 (poradna je připravena
poskytovat služby každé liché úterý v době
od 9.00 do 14.00; podle zájmu občanů by bylo
možné zvážit i rozšíření doby činnosti)
Technické služby

• I. rada města souhlasí s dočasným udělením

výjimky na zimní údržbu chodníku před
nemovitostí žadatele v ulici Dr. Janského
č. p. 441 do doby vyřešení technického problému stavu přilehlé komunikace a ukládá TS
umístit zde tabulky „chodník se v zimě neudržuje“; II. rada ukládá TS vyřešit ve spolupráci
se SÚS Kladno uvedený technický problém
komunikace, jakmile to klimatické podmínky
dovolí (při průjezdu aut dochází k odhození
vody hromadící se podél nemovitosti žadatele
na chodník; průběžně namrzá a je kluzký)

• rada

města ukládá TS při zimní údržbě
komunikace Zd. Lhoty odklízet nahrnutý
sníh směrem k železniční trati tak, aby majitelé přilehlých nemovitostí mohli zajistit
průchodnost chodníků

• rada

odbor dopravy

města bere na vědomí sdělení SÚS
Kladno, že komunikace II/115 (Vrážská) bude
zařazena do plánu generálních oprav v roce
2007

• rada města souhlasí s návrhem úpravy jízd-

ních řádů linek PID dle návrhu na zkušební
dobu tří měsíců a ukládá odboru dopravy
provést vyhodnocení nákladů a vytíženosti
těchto linek

• rada

města ve věci Zvýšené přechody na

z radnice
komunikaci II/115 v obci Černošice ukládá
OISM připravit realizaci navrženého opatření
– přechod pro chodce se středovými ostrůvky
(ministerstvo dopravy v dopisu, který se týká
možnosti udělení výjimky pro realizaci zvýšených přechodů na komunikaci II/115, uvádí,
že dopravní výjimky neuděluje a doporučuje
řešit bezpečnost chodců opatřením uvedeným
v tech. podmínkách TP 145 „Zásady pro navrhování úprav průtahů silnic obcemi“; dopravní
a bezpečnostní komise zvážila navržené opatření a doporučila řešení přechodů pro chodce
se středovými ostrůvky, které jsou v souladu
s výše uvedenými tech. podmínkami TP 145,
bod 5.2.5.2. Střední dělící ostrůvky pro usnadnění přecházení – ochranné ostrůvky)
Městská policie

r. 2004 – 2 050 ks, r. 2005 – 2 200 ks, 2006
– 2 250; v průběhu roku bude třeba náklad
ještě navýšit; za minulý rok IL získal inzerci
za 127,5 tisíce korun)
Různé

• rada města ve věci Dovolání – soudní spor

o budovu MŠ Husova – souhlasí s podáním
dovolání a návrhu na odklad vykonavatelnosti
rozhodnutí (právník města podal u Okresního
soudu Praha západ dovolání včetně návrhu
na odklad vykonavatelnosti rozhodnutí dne
31. 1. 2006)

• rada

města ve věci Dopis – MŠ Husova
ukládá starostce města svolat schůzku s žadatelkami a s výsledkem jednání seznámit radu
města a případně uveřejnit v IL

• rada města neschvaluje navýšení počtu pra- • rada
covních míst (administrativní pracovnice)

• rada

Odbor kultury

města souhlasí s pronájmem sálu
v MěKS pro pořádání kurzu Pilates od 1. 2. do
30. 6. 2006 za cenu 5 000 Kč

• rada

města souhlasí s úpravou ceny za
pronájem sálu v MěKS pro kurz Hip Hop na
1 800 Kč (nájemce, lektor kurzu, z důvodu
nezájmu veřejnosti zrušil k 1. 1. 2006 kurz hip
hopu, který měl pokračovat do 30. 6. 2006;
odbor kultury navrhl upravit platbu za pronájem z částky 7 200 Kč na 1 800 Kč)

• rada

města souhlasí s připojením města
Černošice k akci Vlajka pro Tibet a ukládá
kanceláři starosty zaslat odpověď sdružení
Luneta

• I.

rada města ukládá vedoucímu odboru
kultury jednat o pronájmu dalších 3 místností
v objektu, který využívalo družstvo DIPRA;
II. rada ukládá vedoucímu OK vytipovat spolky, které by mohly v pronajatých prostorách
působit

• I. rada města ukládá vedoucí TS doplnit do

plánu práce kontrolu toku Švarcavy a průběžné čištění koryta řeky; II. rada ukládá vedoucí
TS doplnit do plánu práce instalaci sloupků
na komunikaci Vrážská dle dříve přijatého
usnesení

města projedná návrh na navýšení
částky určené pro podporu kulturních projektů v rámci projednávání návrhu rozpočtu pro
rok 2006

• rada

města nesouhlasí s přijetím nabídky
firmy Tipos (nabídla vypracování technickoekonomické studie za 10 až 20 tisíc na varovný
a informační systém obyvatel Viso 2002 – víceúčelový digitální bezdrátový rozhlas)

• rada

• rada

• rada

města souhlasí s navýšením nákladu
Informačních listů (na základě nárůstu obyvatel města OK průběžně zvyšuje náklad IL:

města ukládá OŽP prověřit možnost
podání žádosti do grantového programu Krajského úřadu Středočeského kraje na vysázení
aleje – Vrážská ulice (grant KÚ – zalesňování)
města ukládá správnímu odboru objednat po dohodě s pí Mašatovou 50 ks zlatých
přívěsků, které byly radou schváleny a jsou určeny jako dárek při akcích Vítání občánků.
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Minulá tajenka: Rodinný dům Rudolfa Klána

Vedle rodinných domů, často špičkových staveb
přesahujících významem hranice Černošic, jsou
pro město určující zejména stavby veřejné – hotely
a lázně, a to především s důrazem na urbanistické
hledisko. Pro potřeby turistů kolem železničního
nádraží v Horních Černošicích postupně vyrostly
tři hotely (k nim se ještě vrátíme). Karlštejnská ulice
však přiváděla turisty ještě ke čtvrtému hotelu stojícímu v Riegrově ulici naproti unikátním stavbám od
Františka Roitha (1909–1910).
Rudolf Klán si tu nechal
postavit místní firmou Václava Majera nejprve patrový
rodinný dům. Stavební práce
probíhaly od února do července roku 1914. Na jméno původního majitele odkazují iniciály
překrývajících se písmen RK
uprostřed kovaného zábradlí
balkónu, zdobeného listovím
a rostlinnými úponky. Fasády
přízemí a patra jsou zdobené střídmým, pozdně
secesním štukovým dekorem a rýhováním. Nad
jedním z oken průčelí, obráceným do ulice, vyniká

štukové pole s oválným medailonem s letopočtem
vzniku stavby „1914“. Nejokázalejší je nároží o jedné ose se vstupem do objektu, lemované pilastry se
stylizovanými hlavicemi a zmíněným balkónem. Na
první pohled rozeznatelná citlivá přístavba druhého
patra a podkroví se uskutečnila o deset let později
(od září 1924 do března 1925).
Dům byl užíván pro účely hotelu až do počátku
padesátých let 20. století. Ještě dodnes půvabně
vzhlíží dochovaný nápis v nároží Hotel Klán a nápis Restaurace
bočního průčelí směřujícího do
dvora. Architektonickou kompozici dotváří původní zdobný
kovaný nástavec branky s volutkami a zavěšenou lampou.
I když dům č.p. 240 nepatří
k architektonicky nejcennějším
černošickým stavbám, jisté
památkové hodnoty a kvality
vykazuje. Z objektu, který je
dochován z velké části v původním stavu, vyzařuje
citlivý přístup majitelů.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou

VODOROVNĚ: A. Primát; podvod; chem. zn. antimonu – B. Opravna lodí; obrušování; módní hudební styl – C. Záměr; dopravní prostředky; dráp – D. Sloven. muž. jméno; býv. SPZ
Kutné Hory; korálové ostrovy – E. Zpěvná slabika; rov; montovaný domek; sloven. jestli –
F. Předložka; vodit; hrdina – G. Nechat se vézt; rockový basista a zpěvák (Vilém) – H. Spojka
odporovací; domácky Eliška – I. Sloní špičák; Seveřan – J. Číslovka; zájmeno – K. Číslovka;
mistr popravčí – L. Žen. jméno; průhledná hmota; báje – M. Býv. Továrny obráběcích strojů; lesklá textil. látka; rakouský řetězec benzinových čerpadel – N. Zn. instantních džusů;
psovitá šelma; protivník; park – O. Věrozvěst; huťští – P. Domácké žen. jméno; pelechy; žen.
jméno – R. Životní styl sekty pův. na Jamajce; státní podnik; vzdělávány – S. Sdružení národů jihovýchodní Asie; malířská barva.

SVISLE: 1. Golfový úder; kvalita; zárodečné stadium prvoků – 2. Nechvalně proslulé město
na Jihlavsku („hilsneriáda“); rámy postelí; mela – 3. Procházet pokáním; začátek tajenky
– 4. Dětský pozdrav; německy sever; asi; brána – 5. Číslovka; fáze Měsíce; tendence; zastar.
jenž – 6. Patentní knoflík; název písmene; chuchvalec; černý zpěvný pták – 7. Ministr zdravotnictví; latinsky kost; výherní poukázka; nástroj žence – 8. Židovský král; druh obrazu;
opuchliny; biblické město – 9. Předložka; filmová hvězda; býv. SPZ Mostu; kosodřeviny
– 10. Dokončení tajenky – 11. Kamenný masiv; kroužit; upravena v kuchyni – 12. Jméno
psa; jednotky ryzosti drahých kovů; lék tišící bolest.
Nápověda: B. abraze – G. Čok – N. Sap – R. rasta – S. ASEAN – 1. spora – 2. tartas.

24

kaleidoskop

25

z města a okolí

Významné osobnosti v dějinách města Černošice
Díky obětavým a své věci znalým spolupracovníkům naší redakce můžeme v každém čísle
Informačního listu představit čtenářům nejen architektonicky významnou stavbu, kterou
se naše město pyšní, ale i osobnost, která se o její vznik zasloužila. Ne vždy se však podaří
skloubit obě naše povídání tak, aby se objevila v jednom vydání. Proto se například popis
letního sídla ve Waldhauserově ulici od architekta Vejrycha objevilo v srpnovém čísle IL a životní osudy toho, kdo nechal tento architektonický skvost postavit, přicházejí na řadu až nyní.
Jde o nakladatele a knihkupce Antonína Reinwarta, jehož rodina v několika generacích žije
(red)
v Černošicích již více než jedno století.
osefu Reinwartovi, jedV Černošicích koupil zenomu z horníků, kteří
mědělskou usedlost č. p. 1
(proti kostelu, nesprávně nav 19. století těžili na Plzeňzývanou fara). Okolo vysázel
sku kamenečnou břidlici,
ovocný sad a založil vinici.
se před 150 lety (17. ledna
Jeho přičiněním byly také
1856) narodil syn Antonín.
stráně nad železniční tratí
Vystudoval reálné gymnáosázeny ovocnými stromy.
zium a po druhém „učitelZa zásluhy o obec byl zvolen
ském“ dědečkovi zdědil lásku
starostou Černošic. Tady
ke knihám. V roce 1881, ve
také v roce 1929 zemřel,
svých 25 letech, založil vlastpochován je na Olšanských
ní knihkupectví a nakladahřbitovech.
telství v pražské Vodičkově
ulici v domě, který dosud
S manželkou Albertinou
nese firemní nápis. Zpočátvychoval syna Alberta a dceku vydával beletrii, později
ru Evženii. Albertovi patřily
literaturu hospodářskou.
Antonín Reinwart
(podle soupisu nemovitostí
Jako starosta Spolku českých knihkupců z roku 1932) domy vedle hostince Pod lea nakladatelů založil Antonín Reinwart sem až po dům č. p. 1 a obytný dům v Janv Praze odbornou školu tohoto oboru, jedi- sově ulici postavený v roce 1904. Zde bydlí
nou v Rakousku-Uhersku. Jako konsulární jeho dcera Luisa (pětinásobná mistryně
zástupce pro Království České v Bulharsku republiky v alpské kombinaci a členka
podporoval hospodářskou spolupráci s tou- olympijského družstva na olympiádě ve Sv.
to zemí. Byl vyznamenám zlatým křížem Mořici v roce 1948) se synem Janem a dces korunou a dvěma bulharskými řády. Mno- rou Ivanou. Evženie vlastnila zmíněný dům
ho let byl i členem Sboru obecních starších ve Waldhauserově ulici, kde žila s manžekrálovského hlavního města Prahy za Nové lem MUDr. Milošem Raymanem a dcerou
město pražské a působil v různých včelař- Olgou, provdanou Krasilovou. Manželé,
ských organizacích. V letech 1885–1903 byl oba profesoři tělocviku, vychovali syna
členem předsednictva Včelařského spolku Jiřího a dceru Evu. Paní Olga, členka čs.
pro Čechy. Spolupracoval se včelaři v Bul- olympijského družstva v běhu na lyžích na
harsku, odkud dovezl znamenitou odrůdu
olympiádě v roce 1956 v Cortině d’Ampezmodré vinné révy dosud obrůstající dům
zo, zemřela v roce 2005.
v Jansově ulici.
Milena Křížová

J
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Úředníci finančního úřadu poradí daňovým poplatníkům
Finanční úřad Praha-západ sděluje daňovým poplatníkům, kteří budou podávat daňové
přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2005, že v rámci služeb veřejnosti navštíví
pracovníci úřadu i město Černošice a v níže uvedených termínech a hodinách poradí při
vyplňování daňového přiznání do příslušných formulářů, poskytnou složenku pro případné
zaplacení daně a umožní daňové přiznání platně podat.
datum konzultace i podání
hodiny

7/3

14/3

27/3

28/3

29/3

14 – 18

12 – 18

14 – 18

14 – 18

14 – 18

Pro snazší pochopení problematiky daňového přiznání jsou na středočeských finančních
úřadech a městských úřadech v Hostivicích, Mníšku pod Brdy, Rudné, Černošicích, Vestci,
Průhonicích a Kamenném Přívozu k dispozici i vzory nejtypičtějších příkladů jeho vyplnění.
Zodpovědět případné dotazy, týkající se daňové problematiky, jsou pracovníci finančního
úřadu připraveni také na telefonních linkách FÚ Praha-západ, tel.: 261 373 200, a Finančního ředitelství, tel.: 257 004 211. Linky budou fungovat do 31. 3., a to vždy v pondělí a ve
středu od 8.00 do 17.00, v úterý a ve čtvrtek od 8.00 do 15.30 a v pátek od 8.00 do 14.30.
Finanční úřad Praha-západ

Trénink paměti pro seniory v Domě s pečovatelskou službou
Od jara bude v Domě s pečovatelskou službou probíhat tzv. trénování paměti pro seniory. Jde o jednoduchou, ale velmi účinnou metodu, při které si senioři procvičí asociativní
a logické myšlení, pozornost, hodnocení, rozhodování, formulování, koncentraci, vnímání.
atd. Cílem tréninku paměti je, aby senioři v příjemné přátelské atmosféře mohli rozvíjet své
schopnosti a aby aktivizovali mozkovou činnost. S trénováním paměti budou pomáhat studenti psychosociálních věd Husitské teologické fakulty UK v Praze. Cvičení budou přizpůsobena potřebám každého jednotlivce a účastnit se mohou skutečně všichni senioři, včetně
těch, kteří trpí např. Alzheimerovou chorobou. Milí senioři, pokud máte zájem udržovat
se duševně fit, jsou tato setkání určena právě pro vás. Studenti vás rádi přivítají. Nikdo se
nemusí bát, že by trénink paměti nezvládl. Zapomeňte na slova nemohu, nedokážu, to není
pro mě. Nebojte se ani toho, že by ostatní senioři mohli být „lepší“. Při tréninku paměti
není nikdo lepší či horší. Každý pracuje za sebe, tempem, které mu vyhovuje. Nenechte
se také odradit prvotními problémy. Každý začátek je těžký, ale výsledky stojí za to. Tímto
vás tedy srdečně zvu na setkávání tzv. tréninku paměti pro seniory. Bližší informace vám
podají M. Strejček v DPS, tel.: 608 513 111, 251 177 561, nebo P. Blaženín, tel.: 602 200 817,
ThDr. et Mgr. Ladislava Marešová
251 641 116. kultura@mestocernosice.cz.

Sokol zve na přehlídku historických filmů a fotografií
Tělocvičná jednota Sokol Černošice srdečně zve všechny obyvatele našeho města na promítání historických materiálů z minulých sokolských sletů a promítání fotografií z činnosti
Sokola Černošice od roku 1990. Akce se uskuteční ve čtvrtek 23. března od 15.30 v ClubuKinu,
kde se ve stejný den bude od 17.00 konat i valná hromada Sokola Černošice.
Hana Fořtová, starostka TS Sokol Černošice

27

informace

Tělocvičná akademie chce pomoci s nákupem trampolínky
Tělocvičná jednota Sokol Černošice zve všechny zájemce na Tělocvičnou akademii,
která se bude konat v neděli 9. dubna od 15.00 v tělocvičně černošické sokolovny.
Chceme vám představit sletové skladby, se kterými Sokol Černošice vystoupí na
XIV. všesokolském sletu 2006 v Praze (5. a 6. 7.) a ukázky cvičení jednotlivých skupin. Skupina gymnastiky předvede ukázky soutěžních sestav pro soutěž sokolské
všestrannosti i další cvičení. Dobrovolný příspěvek, který se vybere při této akademii, poslouží jako základ pro zakoupení trampolínky, kterou využijí všechny cvičící
děti (trampolína stojí patnáct tisíc korun). Doufáme, že se přijdete podívat a tím
podpoříte úsilí Sokola vytvořit co nejlepší podmínky pro sportovní vyžití našich
Hana Fořtová, starostka TS Sokol Černošice
dětí a mládeže.

Zúčastněte se adopce dětí z rozvojových zemí na dálku
Připojte se k projektu adopce chudých dětí na dálku. Vyberte si konkrétní dítě
a staňte se sponzory jeho vzdělání. V rozvojových zemích se za docházku do
školy musí platí poplatky a musí se kupovat povinná školní uniforma. Tyto výdaje jsou však pro mnohé rodiny nepřekonatelné, a tak je dětem základní vzdělání
odepřeno. Důsledkem je, že například v africké Guineji umí číst a psát pouhých
36 procent obyvatel.
Také rodina tohoto chlapce nemá dostatek prostředků,
aby mohl chodit on a jeho sourozenci do základní školy.
Jméno: Alseny Soumah, 8 let, číslo: 0160
Situace v rodině: Chlapec má 1 bratra a 1 sestru. Rodina
žije ve velmi tísnivých podmínkách, jí pouze jednou denně. Maminka připravuje přes den placky, které pak večer
prodává u silnice. Otec se o rodinu nestará, je mentálně
postižený.
Kontakt: www.pro-contact.cz, adopce@pro-contact.cz
Všechny informace o adopci na dálku naleznete na internetových stránkách www.vseoadopci.ic.cz, které jsem
o tomto projektu vytvořila.
Marie Hokrová, mhokrova@centrum.cz

Mateřská škola v Karlické přijme vyučenou kuchařku
Mateřská škola Černošice, Karlická 1170, hledá vyučenou kuchařku (důchodkyni nebo paní na mateřské dovolené) pro občasný zástup v době nemoci. Informace
(red)
podá ředitelka školy pí Janovská na telefonním čísle 251 642 433.
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Mateřská škola v Topolské zve na Den otevřených dveří
Mateřská škola Černošice, Topolská 518, pořádá v úterý 14. března Den otevřených dveří. Chcete přihlásit své dítě do naší školky a rádi byste si ji předtím prohlédli? Zajímají vás podrobnosti o výchovně – vzdělávací práci v naší školce? Rádi byste
věděli, co vše s dětmi děláme, jaké uspořádáme akce, jaké je vybavení školky? Máte
nějaký dotaz nebo problém, který bychom vám mohli pomoci vyřešit? Pak je tato
akce určena právě vám. Začínáme v 10.00. Prohlédnete si celou školku, seznámíte se
s jejím provozem, uvidíte, jak děti pracují, obeznámíme vás s pravidly pro zápis dětí
a budeme se snažit odpovědět na všechny vaše dotazy. Přijďte, rádi vás uvidíme.
Kateřina Mandová, ředitelka školy

Zápis do Mateřské školy v Topolské bude 4. a 5. dubna
Mateřská škola Černošice, Topolská 518, tel. 251 642 185, vyhlašuje zápis do
mateřské školy. Zápis se koná 4. a 5. dubna od 9.00 do 12.00 hodin v budově školy.
K zápisu se dostaví rodič nebo zákonný zástupce dítěte a přinese s sebou rodný list
dítěte a potvrzení o trvalém pobytu (občanský průkaz).
Kateřina Mandová, ředitelka školy

Zápis a Den otevřených dveří v MŠ Karlická
Mateřská škola Černošice, Karlická 1170, vyhlašuje zápis do mateřské školy, který
se bude konat 6. dubna od 8.00 do 12.00 hod. K zápisu se dostaví rodič nebo zákonný zástupce dítěte a přinese s sebou rodný list dítěte a doklad o trvalém pobytu
(občanský průkaz). V den zápisu proběhne také Den otevřených dveří. Rodiče a děti
budou mít možnost prohlédnout si prostory školy, výtvarné práce dětí, výstavku
keramických výrobků a dopolední výchovně zábavnou činnost dětí.
Alena Janovská, ředitelka školy

Životní podmínky 2006 – výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice. Účelem šetření je získat nejnovější reprezentativní
údaje o sociálním a ekonomickém postavení českých domácností, o různých typech
jejich příjmů, o nákladech na bydlení a životních podmínkách. Šetření se uskuteční
na území celé republiky (a tedy i území našeho města) ve zhruba deseti tisících náhodně vybraných bytech a bude probíhal až do 23. dubna prostřednictvím speciálně
vyškolených tazatelů. Ti budou zjišťovat údaje potřebné pro tvorbu sociální politiky státu, např. v otázkách nezaměstnanosti, daní či poskytování sociálních dávek
a pro hodnocení dopadu přijatých opatření vlády na životní úroveň. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat pověřením k výkonu funkce, které jim vydá
krajská správa Českého statistického úřadu. Ve všech fázích zpracování je zaručena
anonymita údajů zjištěných u domácností.
Ing. Jana Kostková ředitelka, Krajské správy ČSÚ pro Středočeský kraj
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Josef Pilský zemřel v pouhých sedmapadesáti letech
S bolestí v srdci oznamujeme smutnou zprávu, že 13. února tohoto roku ve věku
sedmapadesáti let nečekaně zemřel pan Josef Pilský. Poslední rozloučení se na přání
zesnulého konalo v rodinném kruhu. Za projevenou soustrast upřímně děkujeme.
Jménem rodiny manželka Helena Pilská

Komora o aktuálních možnostech podpory podnikání
Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Oblastní kancelář Praha-západ, přináší
následující informace o aktuálních možnostech podpory podnikání: Nová znění programů Klastry, Start a Kredit v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání naleznete
na www.czechinvest.cz ■ Znovuotevření programu Inovace: Během února dojde ke zveřejnění programu Inovace 2, do kterého bude možné podávat žádosti v termínu od 1. do
28. dubna ■ Zabýváte-li se vývojem průmyslových technologií a materiálů, pak je pro
vás určen nově vyhlášený program Trvalá prosperita v rámci Národního programu výzkumu II. Podnikatelé, výzkumné instituce a vysoké školy v něm mohou získat finanční
podporu až do výše 70 % uznatelných nákladů na projekty v oblasti výzkumu a vývoje.
Žádosti lze podávat do 28. února v centrále agentury CzechInvest ■ Podpora zpracování zemědělských produktů: Od 3. ledna až do 28. února včetně lze podávat žádosti
o podporu v novém dotačním programu pro potravináře. Účelem těchto dotací je zvýšení
kvality zpracování zemědělských produktů a zlepšení hygienických podmínek použitím
nových technologií a inovací ■ Dotace na školení zaměstnanců: Nestihli jste podat žádost
do programu Profese, v rámci něhož je možné získat dotaci na odborné vzdělávání zaměstnanců až do výše 3 milionů Kč? Další výzva k předkládání projektů bude vyhlášena
během dubna.
KHK 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.

Členky Místní skupiny Českého červeného kříže hodnotily
V sobotu 18. února se v sále Kulturního střediska na Vráži konala výroční členská
schůze Místní skupiny Českého červeného kříže. Jak ji hodnotit? Myslíme, že kladně. Důkazem byla hojná účast členů a příznivců Červeného kříže, kteří se zájmem
vyslechli zprávu o činnosti místní skupiny za uplynulý rok v podání sestry Zmatlíkové. S pokladní zprávou seznámila přítomné sestra Fialová. Za oblast kultury místní
skupiny promluvila sestra Hradiská, která bude pokračovat ve vedení zájezdů za
nemocnou sestru Komendovou. Schůzi navštívila jako host zdravotní sestra Karla Moravcová, prezidentka Asociace zdravotních sester. Hovořila o zdravotnictví
v souvislosti s péčí o seniory v různých státech světa, které navštívila. Ochotně odpovídala na dotazy přítomných, které její povídání velice zaujalo. Všechny přítomné
mile potěšily zdravice zástupců hasičů, zahrádkářů, Sokola, Svazu důchodců a Svazu
Výbor MS ČČK
protifašistických bojovníků.
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Intenzivní příprava na přijímací zkoušky na střední školy
Vzdělávací agentura ACZ ve spolupráci s odborem kultury pořádá intenzivní měsíční
kurz matematiky, zaměřený na přípravu na přijímací zkoušky na střední školy. Kurz, který
začne v Městském kulturním středisku na Vráži 27. března, se bude konat třikrát týdně
po dvou hodinách, a to pro skupiny o maximálně šesti žácích. Zabezpečíme individuální
přístup, poskytneme studijní materiály, testy a individuální diagnostiku – lektor zjistí konkrétní nedostatky každého žáka a během výuky se zaměří na jejich odstranění. Cena za celý
měsíční kurz činí 1920 Kč.
Informace podá lektorka RNDr. O. Karousová, tel.: 605 954 045, olga.karousova@email.cz.

kultura

Černošice budou žít jazzem
Odbor kultury ve spolupráci s ClubKinem a fotografem Petrem Kadlecem připravuje 1. ročník
černošického Jazzového festivalu. Termín konání
byl stanoven na 22. a 29. dubna. Posluchači se
mohou těšit na opravdové jazzové hvězdy, a to
i zahraniční. Festival bude již od svého počátku
koncipován jako mezinárodní. Pevně doufám, že
se nám nakonec podaří zajistit potřebné finanční
prostředky, abychom mohli na festivalu přivítat i hosty z našeho partnerského města Gerbrunnu, a proto se tímto obracím na
všechny potencionální sponzory s prosbou o pomoc. Za své sponzorské příspěvky
obdrží darovací smlouvu a podle výše příspěvku i reklamní prostor v Informačním
listu. Nenechte prosím tento zajímavý projekt na holičkách – vítané jsou i drobné
Za odbor kultury Pavel Blaženín
sponzorské příspěvky od našich podnikatelů.

Sestry Steinovy vystoupí v ClubKinu
Odbor kultury vás srdečně zve na koncert dnes už velmi známých sester Steinových, který
se bude konat 25. března od 20.30 v ClubKinu. Sestry Karolina a Lucie vyrůstaly v Děčíně,
kde také zpívaly v dětských sborech i v rockových kapelách. Koneckonců čtyřhlas sester
Steinových a jejich rodičů je dodnes čas od
času ke slyšení ve vybraných děčínských
knajpách, zvláště v restauraci Na latríně.
Ale to sem nepatří. Bližší informace najdete
na www.sestrysteinovy.cz, kde si můžete
poslechnout i pár písniček ve formátu MP3.
Ale nezapomeňte, že na živo je na živo. Jejich první CD Lilie polní vyšlo v roce 2001
a v březnu 2004 vydaly druhé CD s názvem
(pb)
Můj tanec. Vstupné činí 100 Kč.
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Společné putování po Šumavě
Srdečně zveme všechny obyvatele Černošic na společensko turistickou akci s našimi německými přáteli z partnerského města Gerbrunnu. Společné
putování po Šumavě se uskuteční o víkendu 21. až 23. dubna na Kochánově
nedaleko Sušice. V plánu je sobotní celodenní a nedělní půldenní výlet. O večerní program se postarají společně účastníci i organizátoři akce, přičemž
platí – žádný strach z případné jazykové bariéry. Bližší informace a přihlášky
získáte v kanceláři odboru kultury, tel. 251 641 116, a u Lumíra Apltauera,
Pavel Blaženín
tel. 605 545 615, e-mail apeltauer@volny.cz.

Na koncertu mladých klavíristů zazní lidovky i hity
V sále Městského kulturního střediska na Vráži se v pátek 10. března od
17 hodin uskuteční tradiční koncert mladých klavíristů, kteří zahrají lidové
písničky i populární hity. Někteří budou vystupovat vůbec poprvé. Každý
účinkující zahraje skladby, které si sám vybere. Nejmladší klavíristé hrávají
nejvíce písničky, převážně krátké lidovky. Pokročilejším bohužel nemůžeme
dát prostor pro předvedení všeho, co umějí. Aktualizovaný program písniček
je uveden na www.phklavir.wz.cz. Protože na koncert chodí i mladší sourozenci, nebude program delší než tři čtvrtě hodiny. I tak mají maminky občas
co dělat, aby neupoutali větší pozornost než účinkující. Koncertování je pro
děti v každém případě dobrá zkušenost. Před koncertem mívají (často i jejich
rodiče) obvykle trému. Při hraní se pak musí soustředit, aby neudělaly chybu, zatímco je sledují desítky lidí, míří na ně kamery, okolo pobíhají mladší
sourozenci a ke všemu hrají na jiné piáno, než na které jsou zvyklé. To vše ke
koncertu patří. Když ale dohrají, převládne dobrý pocit z toho, že dokázaly
předvést něco, co rozhodně neumí každý.
Všechny srdečně zve učitel Pavel Hokr a mladí účinkující

Hledáme sponzory kulturních akcí
Určitě se shodneme, že všichni toužíme, aby se nám v našem městě žilo dobře.
K tomuto pocitu bezesporu patří i kvalitní kulturní pořady. Odbor kultury se sice
snaží zvát do Černošic mnoho zajímavých umělců a město ztrátu z jednotlivých akcí
pokryje, ale na dražší kulturní pořady se nám nedostává peněz, a bylo by nezodpovědné tyto akce s velkou ztrátou vůbec organizovat. Proto odbor kultury vyzývá
všechny potenciální sponzory, kteří by byli ochotni nějakou takovou lepší kulturní
akci zasponzorovat. Odměnou takovému sponzorovi budiž potěšení z akce samotné a zviditelnění v očích veřejnosti. Dále je město schopno na oplátku poskytnout
sponzorům inzertní prostor v IL i na dané kulturní akci. Pokud máte například
nějakého oblíbeného interpreta a poskytnete sponzorský dar, odbor kultury zbytek
Za odbor kultury Pavel Blaženín
doplatí a akce by se mohla uskutečnit.
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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 v budově
školy v Topolské ulici 518. Zároveň upozorňujeme, že pozvánka, uveřejněná v minulém čísle IL, doznala drobných programových změn.
10. 3. pátek
9.00 – Koza Luiza
24. 3. pátek
9.30 – O slůněti
7. 4. pátek
10.30 – Čert a Káča
12. 5. pátek
9.30 – O tygříkovi
24. 5. pátek
9.30 – Jak se dělá radost
9. 6. pátek
10.30 – Zlatovláska
Vstupné na všechna představení je 40 Kč na dítě, pro dospělé je vstupné dobrovolné.
Kateřina Mandová, ředitelka školy

Učitelům zpestří jejich den skvělý jazzový pianista
Odbor kultury vás srdečně zve na koncert Vojtěcha Eckerta, skvělého jazzového pianisty, který se uskuteční v úterý 28. března v sále ZUŠ ve Střední ulici.
Zazní skladby Gershwina, Portera, Kerna, Ježka, Šlitra a dalších. Vše završí improvizace dle přání posluchačů. Ač mainstreamový pianista Eckert (nar. 1956)
vystudoval medicínu a stal se lékařem, nakonec vyměnil bílý plášť za nejistou
profesi muzikantskou. Přispělo k tomu klubové hostování (ve svém SHQ mu
ho umožňoval Karel Velebný), které mladému klavíristovi brzy otevřelo i spolupráce další – s Nonetem a Big Bandem Václava Kozla, s kvartetní sestavou
Antonína Viktory a příležitostně s kapelami, které vedli Karel Vlach, Gustav
Brom, Felix Slováček a Ferdinand Havlík. V doprovodu Vojtěchových kláves se
objevovaly často i zpěvačky, hlavně Jana Koubková, Eva Olmerová, Jitka Vrbová,
Eva Pilarová a především Vlasta Průchová, z jejíž iniciativy založil i vlastní trio.
Vstupné činí 80 Kč, oslavenci – učitelé mají vstup zdarma.
(pb)

Zajímavá výstava o Karlu IV. – císaři z boží milosti
Odbor kultury si vám dovoluje doporučit zajímavou výstavu nazvanou Karel IV.
– císař z boží milosti aneb Kultura a umění za vlády posledních Lucemburků.
Výstava je otevřena až do 21. května na Pražském Hradě. Jde o jedinečný projekt tohoto desetiletí, který zpřístupní široké veřejnosti unikátní sbírku českého
i světového umění. Poprvé v novodobé historii se podařilo shromáždit nejvzácnější umělecká díla a památky českého původu roztroušené v nejrůznějších amerických a evropských sbírkách a zrekonstruovat tak pestrou mozaiku umělecké
tvorby lucemburské Prahy. Každý návštěvník obdrží CD-rom s fotodokumentací
(red)
celé výstavy.
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V březnu, měsíci internetu, za kamna jedině s knihou
Jako každoročně se černošická městská knihovna zapojila do celostátní akce Březen – měsíc internetu, letos zaměřené na e-government, zejména pak na komunikaci úřadu s občany
prostřednictvím internetu. V Česku je k internetu připojeno pouze třicet procent domácností,
z čehož vyplývá, že propagace internetu jako informačního média není ani trochu zbytečná.
A protože naše knihovna patří mezi zhruba tři tisíce českých knihoven, které nabízejí internet
pro veřejnost, nezůstala v rámci akce Březen – měsíc internetu pozadu a pro všechny zájemce
připravila následující zajímavé aktivity:
Rada a internet zdarma
Po celý březen bude v knihovně přístup k vysokorychlostnímu internetu zdarma. Díky projektu
K2 – Komunikace Karlštejnska byla tato nabídka
rozšířena na další dva nadstandardně vybavené
počítače s tiskárnou a scannerem. Nicméně
z důvodu velkého zájmu o tuto službu je vhodná
předchozí rezervace vybraného termínu.

ky z prodlení podle knihovního řádu, který je
k dispozici v knihovně. Každý čtenář bude také
muset uhradit registrační poplatek, bez kterého
nelze provést registraci. Jinak automatizovaný
systém dovolí knihy pouze vrátit, ale nikoliv
půjčovat.
Knihovna vyhlašuje anketu

Prosíme čtenáře, kteří budou mít zájem se
Ani případní adepti na surfování nepřijdou ankety zúčastnit, aby odpovědi na následující
zkrátka, neboť mohou požádat o bezplatné dotazy odevzdali v knihovně či je zaslali na advysvětlení základů práce s internetem. Vážným resu: knihovna@mestocernosice.cz nejpozději
zájemcům nabídneme k prezenčnímu studiu do konce března. Vylosovaného šťastlivce odměi publikaci Pavla Krase Internet v kostce a vý- níme knihou.
ukový CD-ROM Počítač a Internet na dlani.
1) Jak často využívám služeb internetu v běžném
Automatizované výpůjčky

Od března byl v černošické knihovně uveden
do provozu automatizovaný výpůjční protokol,
který umožňuje realizovat výpůjčky prostřednictvím počítače. Všechny záznamy o knihách byly
v průběhu loňského roku vloženy do počítačového programu a jednotlivé tituly byly označeny
čárkovým kódem. Při první březnové návštěvě
budou rovněž čtenářské průkazy opatřeny čárkovým kódem. Díky čtecímu zařízení pak odpadne
manipulace s knižními lístky ve svazcích a tím se
zrychlí a zefektivní odbavení čtenářů.
Program sám eviduje „seznam všech výpůjček
čtenáře“ a upozorní i na to, že knihu, o kterou
má čtenář nyní zájem, měl vypůjčenou již dříve.
Další výhodou jsou rezervace požadovaných
svazků – zájemce požádá o rezervování určitého
titulu, program při jeho vracení na to upozorní
a kniha bude po určitou dobu odložena. Na „čekající knihu“ pak může být zájemce upozorněn
mailem či telefonicky.

životě?

2) Mám doma k dispozici připojení na internet?
3) Kolik peněz jsem ochoten utratit měsíčně za
knihy?
4) Knižní titul, který mě v poslední době zaujal.
Jak jste si jistě všimli, dvě poslední otázky se
netýkají sítě sítí, jak je často hrdě označován
internet, ale média skromnějšího a díky svému
rozšíření zcela běžného až obyčejného – knihy.
Březen totiž není jen měsícem internetu, ale také
měsícem knihy. A proto prosíme všechny knihomoly, držte spolu s námi palce, aby se knihy
v konkurenci s rychlejšími a populárnějšími médii nestaly jen zažloutlými svědky této uspěchané
doby v muzejních vitrínách našich potomků.

Hodláte-li se držet rady staré pranostiky
„březen, za kamna vlezem“, neváhejte a stavte se
ještě předtím v knihovně. Rády vám pomůžeme
vybrat knihu, která zahřeje zimou prokřehlou
dušičku stejně spolehlivě jako nejvýkonnější
Počítač bude také sám hlídat dodržení výpůjč- přímotop. Těšíme se na vás.
ní lhůty u knih a vystavovat upomínky a poplat- Irena Šilhánková a Eva Vacková, vaše knihovnice
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kultura

Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích

Beletrie:
ANDREWS, V. C.: Půlnoční let – román pro ženy; ATWOODOVÁ, Margareta: Přežívá
nejsmutnější – román odehrávající se v blízké budoucnosti; CORNWELLOVÁ, Patricia:
Moucha – detektivní román; DEVÁTÁ, Ivanka: Koukám, a co nevidím – humorné vyprávění; DUNNOVÁ, Jane: Alžběta a Marie – historie; FRÝBORT, Pavel: Muž na prodej
– dramatický román ze současnosti; GOLDBERG, L. S.: Virus – román z lékařského prostředí; van GULIK, Robert: Císařova perla – detektivka ze staré Číny; HOWARD, Linda:
Užívej noci – román; CHILD, Lee: Výstřel – thriller; KING, Stephen: Srovnáno se zemí
– hororový román; PAASILINNA, Arto: Chlupatý sluha pana faráře – finská literatura;
STEEL, Danielle: Ozvěny – román pro ženy; STROUD, Jonathan: Golemovo oko – fantasy
literatura; VĚTVIČKA, Václav: Něco pro zahřátí duše; WOOLFOVÁ, Virginia: Jákobův
pokoj – román; ŽILÁK, Karel: Pusinka – román.
Pro studenty a náročnější čtenáře:
COOPEROVÁ, Carol: Perfektní kniha o matce a dítěti; HANSARD, Christopher: Tibetské umění pozitivního myšlení; JAROŠ, Radek: Hory shora – příběhy ze sedmi tisícovek; KNOPP, Guido: Stalingrad; O´BRIEN, Patrick: Světové dějiny v kostce; ROBERTS,
Andrew: Hitler a Churchill; RUMINOVÁ, Ursula: V ženském gulagu u Ledového oceánu; ŠMÍD, Zdeněk: Otava – putování po řece; Těhotenství v otázkách a odpovědích;
WEISSENSTEINER, Friedrich: Synové Marie Terezie.
Pro děti a mládež:
DAHL, Roald: Obr Dobr – pohádkový příběh; FREESE, Anja: Korálky – práce s korálky;
KAABERBOL, Lene: Stín sovy – malé čarodějnice a jejich dobrodružství; LEWIS, C. S.:
Lev, čarodějnice a skříň – fantasy literatura; LEWIS, C. S.: Čarodějův synovec – fantasy
literatura; ROWLINGOVÁ, J. K.: Harry Potter a princ dvojí krve; STINE, R. L.: Maska;
ŠTÍPLOVÁ, Ljuba: Byla jednou koťata.

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.

V týdnu od 13. 3. do 17. 3. bude z provozních důvodů otevřeno pouze v pondělí a ve
středu od 13.00 do 18.00.

Kultura v sousedních obcích

Historický jarmark na zámku v Dobřichovicích
Na zámku v Dobřichovicích se 8. dubna uskuteční druhý ročník jarmarku historických
řemesel. Na historicky pojatém nádvoří budou řemeslníci předvádět svá řemesla v dobových oděvech a v dobových stáncích. Vše doplní divadelní vystoupení, loutkové divadlo,
koncerty dobové hudby a zpěvu, šermířská vystoupení a zároveň i atrakce pro děti rovněž
pojaté v historickém duchu (zkouška z dovednosti v zacházení s mečem, střelba z luku a kaTomáš Kopačka
tapultu, jízda na koni a pod.).

35

