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Telefonní čísla
pro volání v tísni
Tísňové volání

112

Lékařská pohot.

155

Policie ČR

158

Městská policie Černošice
605 255 450, 724 060 620
Hasiči

150

Hasiči Mokropsy

2 5164 0150

Pohotovost plyn

602 159 449

Pohotovost voda

602 324 785

Poruchy v el. síti
(bezpl. nonstop linka)

800 186 435

Veřejné osvětlení

800 101 109

Text k fotu na titulní straně:

Zimní radovánky
na ledě Berounky

Tuhé noční mrazy panující v druhé polovině ledna ukryly tok Berounky pod dostatečně silný ledový příkrov. V době, kdy jsem
psal tyto řádky, tloušťka ledu dosahovala
patnácti centimetrů. Vážení přátelé, je to
prostě nádhera, kterou dovede vytvořit jen
příroda. Koncem ledna se dalo bez problémů bruslit od černošického jezu až k jezu
mokropeskému. Připomnělo to doby, kdy
se na Berounce sešly téměř celé Černošice
a bojovalo se tu v bezpočtu hokejových
utkání. Nevím, jaké bude počasí v den, kdy
se vám toto číslo IL dostane do rukou, ale jít
si zabruslit na přírodní led, samozřejmě na
vlastní nebezpečí, mohu jen doporučit. Nespokojeno bylo asi jen vodní ptactvo, které,
jak ukazuje snímek na titulní straně, muselo opustit své stálé stanoviště pod lávkou
a přesunulo se na volnou vodu pod jez.
Pavel Blaženín

z radnice

Obce nejsou stát

Přestože pojmy
obec a stát bývají
již od raného středověku často spojovány, v evropském
prostoru mají obce
jistou míru autonomie. Je dobře, že
tato příležitost byla
po roce 1989 dána
obcím a posléze i krajům i v našem státě. Je
dobře, že místní komunity mají možnost autonomně v souladu s principem subsidiarity
rozhodovat o místních zájmech a prioritách,
neboť existence místních samospráv je jedním z ukazatelů stavu demokracie v zemi.
Nicméně přestože se u nás po formální
stránce zdá být vše nastaveno ideálně, dovolím si zmínit zejména dvě ohrožení, kterým
musí samosprávy v současné době čelit.

podle zhruba jedenasedmdesáti právních
předpisů z různých oblastí státní správy.
Tento trend jde, zejména u větších obcí, proti
původnímu smyslu místních samospráv, kterým je péče zejména o místní záležitosti.
Druhým ohrožením je, dle mého názoru,
dlouhodobě nedostatečný objem finančních
prostředků, které jsou v rámci rozpočtového
určení daní městům přidělovány právě na samosprávné činnosti. Dokazuje to i poslední
plošné snížení daně z příjmů, na nichž mají
města a obce podíl. Stát si tuto ztrátu kompenzoval zvýšením spotřebních daní, avšak
u měst a obcí dojde ke snížení daňových
příjmů.

Jistá autonomie samospráv má bezpochyby velkou hodnotu. Ale při současném přetěžování obcí rozsáhlým přeneseným výkonem
státní správy bez dostatečných finančních
zdrojů, které by zajistily, aby obce mohly
Prvním z nich je výrazně se zvyšující ob- opravdu plnit to, co od nich občané očekávajem takzvaného „přeneseného výkonu státní jí, tedy výstavbu sítí, komunikací, knihoven,
správy“. V případě našeho úřadu se tímto zdravotnických zařízení a podobně, nemůže
přeneseným výkonem zabývá okolo sto čty- být tato autonomie skutečně naplňována.
Helena Langšádlová, starostka
řiceti zaměstnanců, kteří musí rozhodovat

Centrum Vráž se představuje
Vážení obyvatelé města, uvnitř tohoto Informačního listu najdete brožuru popisující
budoucí Centrum Vráž. Toto centrum nebude
určeno výhradně k bydlení, ale mělo by sloužit
i jako společensko-kulturní a obchodní komplex. Investor – firma IBS Rokal – tu plánuje
vybudovat lékárnu, banku, trafiku, ordinace
lékařů, kancelářské prostory, obchody od
pětadvaceti do sto patnácti metrů čtverečních
plochy, velkou, více než osmisetmetrovou prodejnu potravin a restauraci s kavárnou. Další
změnou oproti původním plánům je omezení
parkování aut v celém prostoru a tudíž zvětšení plochy volně přístupného náměstí osázeného zelení a květinami a vybaveného lavičkami

na téměř dvou tisících metrů čtverečních.
Parkování bude řešeno vybudováním podzemních parkovacích míst. Rovněž pomník
obětem fašistické okupace zůstane na svém
místě a nikam se nebude přemísťovat.
V neposlední řadě je třeba zmínit se o dohodě mezi městem a investorem, že v Centru
Vráž bude město vlastnit prostory o celkové
rozloze 300 m² pro kulturně společenské využití. Jedná se o náhradu za dosluhující Městské
kulturní středisko. V těchto prostorách je naplánován sál a několik učeben se zázemím pro
pořádání různých kurzů a kulturních akcí.
Podle informací od investora
zpracoval Pavel Blaženín
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Informace o postupu při realizace plánu
rekonstrukce silniční sítě města Černošice
V letech 2003 až 2004 se podařilo zrekonstruovat (zcela nebo
částečně obnovit) celkem osmatřicet tisíc metrů čtverečních plochy komunikací města Černošice. V roce 2005 se, podle plánu,
podařilo obnovit dalších jedenatřicet tisíc metrů čtverečních
(přesný přehled je uveden v níže otištěné tabulce). Celkem se tak
za tři roky podařilo obnovit na devětašedesát tisíc metrů čtverečních z celkové výměry 270 tisíc metrů čtverečních plochy komunikací v katastru města.
Komunikace opravené v roce 2005
Ulice

Úsek

Zd. Lhoty

Kazínská – Říční

Délka (m)

Plocha (m²)

1 376,50

6 200,00

Říční

135,40

680,00

Luční

116,40

590,00

Kaštanová

158,20

800,00

Zd. Lhoty – Jasmínová II

372,40

2 240,00

Topolská

Nádražní – Jasmínová I

358,60

2 160,00

Topolská

Polská – Masopustní náměstí

121,60

730,00

Topolská

Zahradní

118,60

540,00

Šeříková

396,50

2 380,00

Slunečná

1 691,00

10 510,00

Srbská

219,00

1 100,00

Brusinková

345,00

1 900,00

Fügnerova

Karlštejnská – Poštovní

Celkem

Záměrem vedení města je přidat k výše uvedenému seznamu alespoň dalších 20 tisíc metrů
čtverečních tak, abychom ve městě do konce
roku 2006 obnovili (opravili či nově vybudovali) alespoň jednu třetinu komunikací z jejich
celkového počtu.

Uplatňované principy

Při volbě komunikací zařazovaných do plánu
oprav a výstavby se uplatňuje několik principů.

168,70

1 260,00

5 577,90

31 090,00

nemuselo docházet k drahým přesunům techniky. Zohledňuje se i rozmístění těchto celků
rovnoměrně po celém městě.
Významnou roli pochopitelně hraje i otázka
finančních zdrojů (tam, kde se objeví možnost
financování z vnějšku, má tato skutečnost vliv
na zvolené pořadí rekonstrukcí).

Plán na letošní rok

Konkrétní plány na letošní rok se v současné době zpracovávají do konečné podoby.
Jednak je volba odvislá od stanoveného stanNicméně v duchu shora nastíněných pravidel
dardu pro příslušnou komunikaci, a tím pádem
se předpokládá, že do plánu rekonstrukcí buod finanční náročnosti příslušné akce.
de zařazena rozsáhlejší skupina komunikací
Dále se zohledňuje možnost vytvářet z komu- ve „starých“ Černošicích (zde by se to týkalo
nikací určených k opravě určité celky tak, aby obnovy některých komunikací po provedené
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pokládce kanalizace a části komunikace Karl- zovala firma Skanska, která již s pracemi začaštejnská).
la), dále úsek Školní (v části od Mokropeské ke
Dále se v těchto plánech předpokládá rekon- křižovatce s Kladenskou) a úsek Mokropeské
strukce (výstavba) komunikací na Vráži, a to v lo- (od Brusinkové ke Slunečné).
kalitě Lada. Zde budou do výstavby významně zaPředpokládá se návrh zastupitelům
pojeny finanční prostředky, které poskytli soukroProtože se ve všech třech případech jedná
mí developeři (pan Dlouhý již na účet města zaslal
o komunikace s páteřní dešťovou kanalizací
celkem 3 milióny korun; s druhým privátním
a v kategorii provedení I., jde o finančně dosti
developerem z této lokality se o stejnou částku venáročné stavby. Předpokladem k faktickému zade soudní spor - rozsudek druhé soudní instance
v tuto chvíli hovoří ve prospěch města. Faktické řazení některé z nich do projektu obnovy je tedy
získání i těchto městu právoplatně náležejících úspěšný prodej další skupiny pozemku (z lokaprostředků je však ještě otázkou času). S rekon- lity mezi Dobřichovickou a Čapkovou). Předstrukcí alespoň vlastního povrchu, včetně dalšího pokládáme, že zastupitelům bude na jarním
rozšíření parkovacích ploch, se počítá i v úseku zasedání navrženo schválení určitého pořadníku, který by v případě těchto tří finančně nejnákomunikace kolem nádraží v Mokropsích.
ročnějších
komunikací stanovil pro letošní rok
Dalšími komunikacemi, u nichž se nyní rozhoduje o zařazení do plánu kompletní obnovy pořadí, v jakém by se v návaznosti na finanční
v roce 2006, jsou úseky Karlické (od Boženy zdroje provedla postupná rekonstrukce.
Aleš Rádl, místostarosta
Němcové až do Fügnerovy II - část by zde reali-

Své příznivce si výstava Černošice v proměnách času našla

Výstava nazvaná Černošice v proměnách času,
která se koncem ledna konala v sále Městského kulturního střediska na Vráži, byla co do
návštěvnosti úspěšná. Nabídla totiž zájemcům
z řad obyvatel našeho města obšírný přehled nejen rozpracovaných či připravovaných projektů,

které v době blízké či nepříliš vzdálené ovlivní
jeho další rozvoj, ale i přehled projektů mapujících rozvoj Černošic v uplynulých desetiletích.
V příštím čísle Informačního listu se proto k výše jmenované výstavě vrátíme, abychom jednot(sj)
livé projekty představili podrobněji.
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Přehled významnějších kulturních akcí v Černošicích v roce 2006
Akce organizované
�i podporované m�stem

Forma
podpory

B�ezen
Duben

M�síc knihy a internetu
Den Zem�
(ve�ejný úklid m�sta)
Jazzový festival

Kv�ten

P�ipomínka konce války
(kladení v�nc� + film)
Vítání ob�ánku
Majové slavnosti
Den D�tí (ClubKino)
Sousedská (kulturní
program ve spolupráci s
Prahou 5, asi konec �ervna)
Spirituál kvintet (18. 6.)
Cyril a Metod�j (kulturní
program - kostel nebo
kino)
Mariánská pou�
(19. a 20. 8.)

Akce v knihovn�
Zapojení TS +
organizace
Organiza�n�
finan�ní
Organiza�n�
finan�ní

Únor

�erven

�ervenec
Srpen

Zá�í

Svatováclavské setkání
spolk� (posvícení) 28. 9.
Den senior�

�íjen

Vítání ob�ánk�
Den státní samostatnosti
(28. 9.)
Den boje za svobodu
a demokracii (Club kino 
hudební skupina pro
mláde zdarma) 17. 11.
Váno�ní trhy (16. 12.)
(Karltejnská)

Listopad

Prosinec
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Organiza�n� +
finan�n�

Akce
ostatní
Mokropeský
masopust

Forma
podpory
Finan�ní
p�ísp�vek
15 tisíc K�
+ pomoc
TS

�ernoické
bigbeatové
dun�ní

Finan�ní
p�ísp�vek

Country
odpoledne
(spojené se
Sousedskou)

Propagace
+ pomoc
TS

Organiza�n�
finan�ní
propagace
P�ísp�vek 55 tis. K� Jedli�kov Open
(nohejbal)
Organizuje OK
Lajn�v Memoriál
Pomoc TS
(fotbal)
15 tisíc K�
�ernoická
Finan�n� +
Alotria
pomoc TS
+ kulturní
grant

Organiza�n�
finan�ní

Art �ernoice
(výstava obraz�)

Propagace,
p�j�ení
panel�

Organiza�n�
finan�ní

Mokropeské zelí
Rybova me
váno�ní
(24. 12.)

Propagace
Propagace
+ grant
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Daň z nemovitostí stavby obytných domů
využívané k individuální rekreaci
ustanovení vyplývá, že je pro zdanění
rozhodující způsob využití staveb. Pokud jste tedy obytné domy využívané
k individuální rekreaci zdanili sazbou
daně 1 Kč/m², je nutné co nejdříve provést
v daňovém přiznání změnu druhu stavby
a tím i sazby daně na 3 Kč/m². A to formou dodatečného nebo dílčího daňového
přiznání. V opačném případě je finanční
úřad oprávněn vést daňové řízení směřující k doměření daňové povinnosti a z toho
vyplývajících sankcí.

Vážení poplatníci, pokud vlastníte
v městě Černošice obytné domy a nevyužíváte je k trvalému bydlení, ale k individuální rekreaci, upozorňujeme vás, že tyto
nemovitosti podléhají dani ze staveb pro
stavby k individuální rekreaci. Podle § 11
zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí činí základní sazba:
a) u obytných domů 1 Kč za m² zastavěné
plochy, u ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům z výměry
přesahující 16 m² zastavěné plochy 1 Kč
za m² zastavěné plochy,

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme
na tel. č. 261 373 616 nebo při osobní
návštěvě v kanceláři FÚ v úředních hodinách (po 8.00 – 17.00; st. 8.00 – 17,00)
vám pomůžeme s vyplněním formuláře
daňového přiznání.

b) u staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci 3 Kč za m² zastavěné plochy
a u staveb, které plní doplňkovou funkci
k těmto stavbám, s výjimkou garáží,
1 Kč za m² zastavěné plochy.

RNDr. Milan Vítek, ředitel FÚ Praha-západ,
Na Pankráci 95, 140 21 Praha 4

Z výše uvedené citace zákonných

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

datum konzultace i podání
hodiny

uvedených termínech a hodinách poradí daňovým poplatníkům při vyplňování daňového
přiznání do příslušných formulářů, poskytnou
složenku pro případné zaplacení daně a umožní daňové přiznání platně podat.

21/2

7/3

14/3

27/3

28/3

29/3

14–18

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.

ňové problematiky, jsou pracovníci finančního
úřadu už nyní připraveni na informačních telefonních linkách Finančního úřadu Praha-západ
– tel.: 261 373 200 a Finančního ředitelství – tel.:
257 004 211. Linky budou fungovat až do 31. 3.,
a to 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
Zodpovědět případné dotazy, týkající se da- od 8.00 do 14.30. Finanční úřad Praha-západ
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Co je dobré vědět na začátku roku o místních poplatcích
Jaké místní poplatky a na základě čeho je město Černošice vybírá? V souladu se
zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v platném znění a vyhlášek o místních poplatcích jde o následující povinné platby:
- poplatek ze psů (vyhláška č. 3/2003),
- poplatek za rekreační pobyt (vyhláška
č. 4/2003),
- poplatek z ubytovací kapacity
(č. 7/2003),
- poplatek za užívání veřejného prostranství (č. 5/2003),
- poplatek ze vstupného (č. 6/2003),
- poplatek za odstraňování komunálního
odpadu (č. 4/2004 – nová vyhláška),

vyhlášky je od 1. 1. 2005. Splatnost 1. části
poplatku je do 31. 3. t. r., splatnost 2. části
pak do 30. 9. t. r. Lze požádat správce poplatku (MěÚ Černošice) o úpravu platby
na 1x ročně. V tomto případě je splatnost
poplatku vždy do 31. 3. příslušného kalendářního roku. Plátcům místního poplatku za psa a komunální odpad budou
složenky k úhradě zasílány poštou!
Sazba poplatku za rekreační pobyt
(podnikatelé)

Sazba činí 15 Kč za osobu a každý i jen
započatý den pobytu, není-li tento dnem
příchodu, nebo paušální částka 4 500 Kč
Všechny vyhlášky shodně stanovu- za osobu a rok, kterou stanoví správce
jí plátce, podmínky, výjimky, lhůty poplatku na žádost poplatníka.
Sazba poplatku z ubytovací kapacity
splatnosti a hlavně sazby jednotlivých
(podnikatelé)
poplatků.

- poplatek za provozovaný výherní hrací
přístroj (č. 30/1998).

Sazba činí 4 Kč za každé využité lůžko
a
den.
Správce poplatku může po dohodě
Sazba činí 360 Kč ročně v základní
s
poplatníkem
stanovit placení poplatku
sazbě. Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního a vdovského roční paušální sazbou.
Sazba poplatku za použití veřejného
důchodu, který je jeho jediným zdrojem
prostranství
příjmů, a jenž požádá o úlevu, je sazba
120 Kč ročně. Splatnost poplatku je do
Za použití veřejného prostranství
31. 5. t. r.
k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům, včetně manipulačního
Sazba poplatku za odstraňování
prostoru skládek zboží a vystaveného
komunálního odpadu
zboží:
Pro fyzickou osobu, která má v Černošicích trvalý pobyt, činí poplatek 492 Kč/ - za dlouhodobé umístění (déle než
30 dnů) 5 Kč za m² a den,
osobu/rok; pro fyzickou osobu, která má
Sazba poplatku za psa

ve městě ve vlastnictví stavbu určenou - za krátkodobé užívání (kratší než
nebo sloužící k individuální rekreaci,
30 dnů) na místě k tomu účelu určiní poplatek 492 Kč/objekt/rok. Platnost
čeném 10 Kč za m² a den; v případě
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dlouhodobého umístění se vyžaduje
písemné povolení MěÚ.

dospělé, a 5 procent z úhrnné částky vybraného vstupného u tanečních kurzů,
Za použití veřejného prostranství k umís- dětských divadelních a filmových předtění reklamního zařízení všeho druhu stavení.
Správce poplatku může po dohodě s po1 100 Kč ročně za m² velikosti poutače.
platníkem
stanovit placení paušálem ve
Za použití veřejného prostranství
výši
500
Kč
z jedné akce nebo 5 000 Kč za
k umístění stavebního zařízení všeho
rok
v
případě
akcí prvního typu a 50 Kč
druhu 30 Kč měsíčně za m², poplatek můz
jedné
akce
nebo
500 Kč za rok v případě
že být stanoven paušální částkou (roční,
akcí
druhého
typu.
měsíční, týdenní).
Za vyhrazení trvalého parkovacího
místa:

Sazba poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj

Poplatek za každý výherní hrací přístroj
činí 5 000 Kč na 3 měsíce. Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve
- za nákladní automobil, přívěs, návěs,
správné výši, vyměří městský úřad poautobus, za stavební stroje nebo maplatek platebním výměrem a může zvýšit
ringotku 6 000 Kč ročně.
včas nezaplacený (neodvedený) poplatek
Za použití veřejného prostranství pro až o 50 procent.
provoz lunaparků, cirkusů a jiných obSankce
dobných atrakcí 10 Kč za m² a den.
Dovolujeme si upozornit, že pokud
- za osobní automobil či přívěs za osobní
auto 3 600 Kč ročně,

Za použití veřejného prostranství
k umístění skládky stavebního materiálu
při stavbě obytného domu v rámci stavebního povolení 5 Kč za m² a den.
Za použití veřejného prostranství na
skládky všeho druhu, které nebyly povoleny v rámci stavebního povolení, 10 Kč
za m² a den.

Za provádění výkopových prací na veřejném prostranství 10 Kč za m² a každý
i započatý den, v ostatních případech sazba činí 10 Kč za metr čtvereční.
Sazba poplatku ze vstupného
Sazba činí 20 procent z úhrnné částky
vybraného vstupného z akcí komerčního
charakteru, např. tanečních zábav, estrád,
pořadů spojených s tancem, hudebních
koncertů a filmových představení pro

nebude poplatek uhrazen včas a ve
správné výši, bude poplatníkovi zaslána
pouze jedna upomínka se stanoveným
termínem úhrady. Když i pak nedojde
k úhradě dlužné částky, bude následovat
platební výměr, kde již může být poplatek
navýšen až na trojnásobek. Upomínání
a vymáhání poplatků je spojeno mj. s nemalými finančními náklady za poštovné,
proto bude MěÚ této možnosti striktně
využívat. Proti rozhodnutí (platebnímu
výměru) se lze sice odvolat, ale odvolání
nemá odkladný účinek, tzn. poplatek
včetně penále musí být uhrazen do termínu uvedeném na platebním výměru
(§ 48 zákona č. 337/1992 o správě daní
a poplatků ve znění pozdějších předpisů). Vyměřena může být i pokuta za tzv.
nesplněné povinnosti nepeněžité povahy
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– týká se veškerých změn (u poplatku
Od kolika poplatníků se nepodařilo
poplatky vybrat?
za komunální odpad např. změna počtu
osob, majitele nemovitosti, u poplatku za
Drtivá část obyvatel Černošic i zde podpsa např. odhlášení a přihlášení psa).
nikajících subjektů má vynikající platební
morálku a nedoplatky jsou výrazně nižší
Od kolika poplatníků město
než 5 procent počtu poplatníků u příslušvybírá poplatky?
Poplatek ze psů – více než 940 poplat- ného místního poplatku.
Co se stane, když nezaplatí?
níků, poplatek za rekreační pobyt – 4, poPoplatník, který záměrně neplatí místní
platek z ubytovací kapacity – 12, poplatek
za užívání veřejného prostranství – 30, poplatky, se vystavuje nebezpečí, že zapoplatek ze vstupného – 9, poplatek za platí mnohonásobně víc ve formě sankcí
odstraňování komunálního odpadu – ví- a riskuje i případnou exekuci.
ce než 6 750 včetně chatařů, poplatek za
Vodovod a kanalizace
provozovaný výherní hrací přístroj – 6.
Dále doporučujeme všem odběratelům,
kteří jsou napojeni na veřejný vodovod
Kolik se vybralo?
Za rok 2005 přispěly místní poplatky a kanalizaci a dosud nemají uzavřenou
do příjmové stránky rozpočtu více než smlouvu na dodávku vody a odvádění
odpadní vody s městem Černošice, aby
3,7 miliónu korun.
se ve vlastním zájmu dostavili na MěÚ,
Kam peníze jdou?
kancelář č. 14, evidence a fakturace
Příjmy z místních poplatků patří svou vodného a stočného, k pí Nekolné (tel.
povahou do kategorie daňových příjmů 251 081 536) a uzavřeli smlouvu.
města a mimo jiné umožňují vytvořit Ing. Petr Kopp, vedoucí finančního odboru MěÚ
podmínky pro zlepšení životního prostřePozn.: Vyhlášky i formuláře ke smlouvě
dí, zajištění veřejného pořádku, podporu- na dodávku vody atd. jsou k dispozici na
jí rozvoj infrastruktury, kultury, sportu městském úřadu a jsou vystaveny i na wea zájmové činnosti mládeže např. formou bových stránkách města Černošice na adrese
http://www.mestocernosice.cz.
poskytování grantů.

Na konci roku 2005 žilo ve městě 5189 stálých obyvatel

V roce 2004 překročil počet stálých obyvatel našeho města magickou pětitisícovou hranici
a dosáhl čísla 5 037. Dalších stodvaapadesát „duší“ přibylo v roce loňském a počet stálých
obyvatel Černošic se zvýšil na 5189. Stalo se tak i přesto, že řada majitelů nově postavených
nemovitostí na území města s přihlášením k trvalému pobytu stále váhá.
Rok 2005
Rok 2004
Rok 2003
k 31. 12. nás bylo 5 189
k 31. 12. nás bylo 5 037
k 31. 12. nás bylo 4 893
narodilo se 52 dětí
narodilo se 39 dětí
narodilo se 45 dětí
trvale se přihlásilo 216 lidí
trvale se přihlásilo 234 lidí
trvale se přihlásilo 190 lidí
odhlásilo se 78 obyvatel
odhlásilo se 76 obyvatel
odhlásilo se 85 obyvatel
zemřelo 38 obyvatel.
zemřelo 53 obyvatel
zemřelo 41 obyvatel
Za správní odbor Věra Trlidová
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ANKETA
Vážení čtenáři,
pokud se rozhodnete odpovědět na níže uvedené otázky,
pak na druhé straně tohoto listu najdete adresu,
kam můžete svoji anonymně vyplněnou anketu zaslat.
Uvádíme i místa, kde můžete anketu vhodit do schránky.

Dotazy a možné odpovědi určené k zaškrtnutí
1.
Stávající obchody se základní nabídkou (potraviny) rozmístěné v katastru města
Černošice navštěvuji:
KAŽDÝ DEN

JEDNOU TÝDNĚ

PŘÍLEŽITOSTNĚ

2.
Při volbě obchodu preferuji:
JEHO BLÍZKOST

JINÉ FAKTORY
3.

Do obchodu dle své volby se zpravidla dostávám:
PĚŠKY (na kole)

AUTEM (jiným motorizovaným způsobem)
4.

Vybudování supermarketu na jednom okraji katastru města považuji za:
VHODNÉ

NEVHODNÉ

NEMÁM NAZOR

5.
Případné související změny ve stávající obchodní síti považuji za:
ODPOVÍDAJÍCÍ ROZVOJI

NIKOLI NUTNÉ
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Adresa, na kterou můžete vyplněný
anketní lístek zaslat poštou:
Městský úřad Černošice
Riegrova ulice 1209
252 28 Černošice

Adresy míst, kde můžete vhodit
vyplněný anketní lístek do schránek:
1)

Městský úřad Černošice, Riegrova 1209
(schránka je umístěna ve vchodu do budovy úřadu)

2)

Hasičská zbrojnice Mokropsy, Srbská 999
(schránka je umístěna v obchodu)

3)

Městské kulturní středisko na Vráži, Mokropeská 1208
(poštovní schránka na vstupních dveřích)
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Černošičtí hasiči chystají oslavy stého výročí založení sboru
Členové Sboru dobrovolných hasičů Černošice se 14. ledna sešli na výroční valné hromadě, aby zhodnotili svoji práci v uplynulém
roce a schválili plán činnosti na rok letošní.
Rozhodli, že jedním z hlavních úkolů, kterého se musí zhostit se ctí, je zajištění důstojných oslav stého výročí založení sboru.
Bilance roku 2005
V uplynulém roce černošická zásahová
jednotka pravidelně spolupracovala se zásahovou jednotkou hasičů Mokropsy a zúčastňovala se pravidelných školení v SDH
Mokropsy. Spolupráci obou jednotek lze
hodnotit jako dobrou. Tradičně velký kus
práce odvedli členové sboru při údržbě
zbrojnice, techniky, výzbroje a výstroje
a v neposlední řadě při výcviku a průběžné
výchově hasičské mládeže, která tradičně
bojovala v soutěžích celostátní hry Plamen.
Rovněž činnost sboru na úseku kultury byla
hodnocena dobře.
Plán na rok letošní
Plán má zajistit další spolupráci se SDH

Mokropsy ve výcviku černošické zásahové
jednotky, zajistit její akceschopnost a celoroční výcvik. Jak už bylo řečeno, hlavním
úkolem sboru v letošním roce bude zajištění důstojné oslavy sta let od založení
sboru.
Sbor dále vyšle družstvo mužů do soutěže v požárním sportu a družstvo mladých
hasičů do celostátní hry Plamen. Aby
mladí v této náročné hře uspěli, proběhne
v Novohradských horách náročná víkendová příprava, kterou však zpestří hry a výlety
do okolí.
Rovněž zajistíme v našem městě okresem
organizovanou populární akci Požární
ochrana očima dětí a spolu se sbory šestého okrsku uspořádáme hvězdicový pochod
v okolí Černošic. Pro děti připravíme pálení čarodějnic a na konci roku i mikulášskou
nadílku. V rámci požární prevence provedeme besedu s ukázkou hasičské techniky
v mateřské škole v Karlické a zúčastníme se
akce Bezpečné Černošice.
V letošním roce odpracují členové sboru
na údržbě výzbroje,
výstroje a zbrojnice
450 hodin. Na jaře
a na podzim provedeme sběr železného
šrotu.

Mladí hasiči na startu závodu celostátní hry Plamen.

Věříme, že plán činnosti schválený na této
valné hromadě bude
beze zbytku splněn
a Sbor dobrovolných
hasičů Černošice bude
platnou složkou našeho města.
Oldřich Kačírek, starosta Sboru dobrovolných
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Škody způsobené vandaly a zloději jdou do statisíců

Na téměř tři sta šedesát tisíc korun vyčíslili
pracovníci technických služeb škody, které
v minulém roce napáchali na majetku města
vandalové a zloději. Smutné je, že pachatelé
těchto nepravostí neváhali poškodit i zařízení
dětských hřišť či ohrozit zdraví řidičů a chodců
Poškozená věc či místo

Částka

krádežemi kanalizačních poklopů. Naštěstí ne
vždy se dílo zkázy podařilo dokonat. Například nově instalované lavičky na Masopustním
náměstí zachránil před zcizením doslova v hodině dvanácté všímavý obyvatel města, který
zlodějův úmysl oznámil městské policii.

Poznámka

Dětské hřiště
- zničený kolotoč

11 000 Kč

opakovaně docházelo k jeho utrhnutí

- klouzačka

15 000 Kč

ulomení klouzačky a narušení laminátu (nešla
opravit, byla zakoupena nová)

- přeřezaná lana

1 500 Kč

poškození opakované

- postříkané prolézačky

20 000 Kč

odstraňování barvy, ošetření ochrannými nátěry

Dešťová a splašková kanalizace
- ukradené poklopy kanalizace
v ulicích města

149 000 Kč

dalším následkem byla nehoda, kdy řidič v noci najel
do díry po ukradeném poklopu a vozidlo poškodil
Zeleň

- ukradené sazenice

1 500 Kč

- rozbité vývěsky

9 000 Kč

Masopustní náměstí, okrasné květníky u úřadu
a na autobusových zastávkách

Mobiliář města
- ukradené koše na odpadky

3 ks – poškozené či vytlučené sklo

15 600 Kč

- ukradené lavice na pláži

25 000 Kč

- rošty na grilování včetně
kamenného podkladu

12 000 Kč

vandalové rošty zohýbali a vybourali a rozvalili
stěny grilu

- sloupky (vyvrácené, ukradené)

12 300 Kč

15 ks bylo poškozeno nebo ukradeno

Dopravní značení
- sprejem zastříkané značky

24 000 Kč

u zastříkaných značek dochází k poškození reflexní
fólie, značka musí být celá znovu nalepena

- zdeformované a ukradené značky

26 400 Kč

zohýbané a ukradené dopravní značení

Poškození budov
- ukradená střecha na vodárně
Celkem škody za rok 2005

36 000 Kč

probíhá soud, pachatele Policie ČR dopadla

358 300 Kč

Technické služby města Černošice přijmou pracovníka
Technické služby města Černošice přijmou zaměstnance do hlavního pracovního poměru,
řidičské oprávnění skupiny C nutné. Oprávnění k obsluze stavebních strojů a svářečský
průkaz vítány. Odměna dle platových tabulek (třída 4 až 5 podle dosažené kvalifikace).
Informace Ing. Blanka Filová, tel.: 251 641 183, blanka.filova@mestocernosice.cz
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Děti z mokropeské školky navštívily areál technických služeb
Začátkem ledna nás překvapilo pozvání
vedení technických služeb na exkurzi. Nikdy
jsme tam na návštěvě nebyli, a tak jsme nevěděli, na co se máme těšit. Naše rozpaky se ale
rychle rozptýlily, neboť všechna technika byla
připravena k prohlídce a zaměstnanci se dětem
mile a vstřícně věnovali. Ukázali jim, jak stroje
pracují, co všechno dokáží a k čemu se používají. Děti okusily pocit sedět za volantem a „řídit“ velký traktor s pluhem, malý bagřík, sypač

i velký bagr. Po návratu do školy nakreslily děti
obrázky vozidel, která je nejvíc zaujala, a druhý
den jimi samostatně vyzdobily chodbu budovy
v areálu technických služeb. Obrázky, které si
mohou prohlédnout i všichni návštěvníci areálu, se moc líbily a děti měly radost podruhé.
Chtěly bychom touto cestou poděkovat všem
zaměstnancům za obětavost a milý přístup
k dětem a těšíme se na další návštěvu.
Děti a paní učitelky z MŠ Topolská.
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Zpráva o činnosti městské policie za rok 2005
V roce 2005 na území města Černošice působila
k zajištění místních záležitostí veřejného pořádku
služba městské policie v počtu šesti strážníků.
Tato složka v průběhu celého roku řešila celkem 2 763 věcí, a to jak na základě oznámení
jednotlivých občanů (995 oznámení), tak
z úřední povinnosti vyplývající z příslušných
právních předpisů. Strážníci projednali na
místě v blokovém řízení 323 přestupky a za tyto
bylo uloženo na pokutách celkem 111 200 korun.
Dále tato služba zajišťovala v rámci svých
personálních možností ve dnech školní výuky službu na přechodech pro chodce, dále
konala přednášky ve školských zařízeních
k problematice dopravní výchovy a k problematice prevence drog. V uplynulém roce se
též městská policie podílela společně s hasiči
na konání akce pro školní mládež nazvané
Bezpečné Černošice, jejíž druhý ročník by se
měl konat i v roce 2006.
Oznámení podezření ze spáchání
trestného činu:
krádeže vloupáním do rodinných domů 20
krádeže prosté
32
krádeže vloupáním do rekreačních objektů 13
20
krádeže vloupáním do osobních aut
ostatní trestná činnost
10
Oznámení jednání mající znaky přestupků:
přestupky proti veřejnému pořádku, kterými jsou
325
drobné krádeže, občanské soužití atd.
vraky motorových vozidel
16

dopravní nehody

48
38

komunikace a nepovolené výkopy

128

odchyt zvířat (psi, plazi, srnčí zvěř, atd.)
dopravní přestupky

1634

požáry

7

Ostatní činnost směřující k zajištění
bezpečnosti osob a majetku občanů:
výjezdy na signály z bezpečnostních systémů
objektů
338
výjezdy na signály Tíseň (např. signalizace
z DPS)
26
Jiná činnost plynoucí ze zvláštních
právních předpisů:
asistence u domovních prohlídek a výkonů rozhodnutí
63
náhradní doručení dle trestního zákona a správního řádu
45
Gregor Dušička, Městská policie Černošice

Bezdomovci nehodlali čekárnu železniční zastávky opustit
Městská policie přijala v podvečerních hodinách 14. ledna oznámení vedoucí pokladny
železniční zastávky Českých drah v Černošicích, která upozorňovala na to, že prostory
čekárny uvedené zastávky si vyhlédlo jako
přechodný domov několik bezdomovců. Na
výzvy, aby ještě před uzavřením prostory za-

16

stávky vyklidili, nereagovali. Po důrazném varování, že bude přivolána policie se nakonec
přece jen odsunuli jinam. Pracovnice Českých
drah však v obavě, že se bezdomovci s nadcházejícím večerem do čekárny vrátí a násilím
si budou vynucovat pobyt, požádala městskou
policii o provedení několika kontrol.

z města a okolí

Důvěřivá žena přišla o celoživotní úspory

Hned několik obyvatel města oznámilo
v minulých dnech policii, že se do jejich
domů či bytů pokusili pod různými záminkami vloudit neznámí lidé. Prvním takto
ohroženým byl starší muž, který 27. prosince
loňského roku upozornil na dva podezřelé.
Ti se pod záminkou odečtu vody pokusili vetřít do jeho domu. Muž ihned zavolal policii
a hrozící nebezpečí zažehnal. Další pokus, ke
kterému došlo 13. ledna dopoledne, už ale
pachateli vyšel. Podle popisu vysoký mladý
muž oznámil starší ženě, že její syn je v nemocnici. Žena očekávající bližší vysvětlení
pozvala podvodníka do bytu a ten ji okradl
o celoživotní úspory.
Ve světle těchto případů bych chtěl opětovně varovat zejména seniory – pokud vás osloví neznámí lidé, ať již na ulici či zazvoněním
na domovní zvonek, nevpouštějte je do bytu
a ihned volejte policii. Je to jediný způsob,
jak uchránit svůj majetek před podvodníky.

Opilce ošetřila záchranná služba – 20. prosince 2005 ve večerních hodinách přijala
městská policie oznámení, že v ulici Vrážská
leží bezvládný muž. Hlídka po příjezdu na
místo zjistila, že je pod vlivem alkoholu. Přivolaní pracovníci záchranné služby si opilce
převzali k ošetření.
Podezřelého dopadli na stezce – 22. prosince 2005 ve 23.45 hodin reagovala hlídka
městské policie na oznámení o výstražném
signálu z rekreační chaty v osadě Na vírku. Po příjezdu na místo zjistila, že došlo
k pokusu o vloupání. Na základě poznatků
z místa činu pokračovali policisté v pátrání
směrem k Radotínu, kde narazili na muže
kráčejícího po stezce pro cyklisty. Muže
zadrželi a převezli na policejní služebnu, kde
zjistili, že jde o osobu v minulosti již za vloupání do této rekreační chaty souzenou.
Nejnebezpečnější zatáčka – 30. prosince

2005 v 17.55 hodin byla městské policii
oznámena dopravní nehoda, ke které došlo
v ulici Radotínská, a to v první levotočivé
zatáčce za železničním přejezdem ve směru
na Prahu. Při havárii sice nebyl nikdo zraněn, ale vozidlo, stejně jako v několika předešlých případech, poškodilo oplocení přilehlých nemovitostí. Podle statistiky, kterou
si městská policie vede, je inkriminovaná
zatáčka v Radotínské místem nejčastějších
dopravních nehod na území města.
Plot zloděje nezadrží – Počátkem ledna bylo
městské policii hlášeno několik vloupání do
zaparkovaných automobilů. Zloději brali vše
– autorádia, ale třeba i navigační systém. Několik vozidel dokonce rozebrali na náhradní
díly. Zloději však nekradou jen na ulicích.
Jsou tak drzí, že v noci vnikají na neosvětlené pozemky, kde jsou vozidla zaparkovaná,
a přímo na místě je rozebírají.
Dovoluji si proto upozornit majitele takto
zaparkovaných vozidel, aby se chránili například tím, že si nechají namontovat osvětlení
s pohybovým čidlem. Další překážkou pro
zloděje je domovní bezdrátové zabezpečovací zařízení. Také vozidla lze vybavit v interiéru pohybovým čidlem napojeným na
bezpečnostní systém domu. Vozidlo je tak
po celou dobu parkování pod dozorem.
Exhibicionista před školou – 6. ledna v ranních hodinách oznámil ředitel základní školy městské policii, že předešlého dne se u základní školy obnažoval před žáky neznámý
muž. Věc byla předána k šetření Policii ČR.
Městská policie na tento incident reagovala
opatřením spočívajícím v častější kontrole
okolí školy v době ukončení výuky. Zároveň
prosí rodiče, aby poučili své děti o tom, že
podobné chování, se kterým by se mohly
znovu setkat, mají ihned oznámit.
Gregor Dušička, městská policie
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z radnice

83. schůze rady města
dne 14. prosince 2005

• rada města nesouhlasí s dělením pozemků
parc. č. 2917/24 a 2917/25 (Lada-střed) podle
předloženého návrhu a ukládá OISM jednat
o uzavření smlouvy na vybudování komunikace a následného převodu komunikace do
vlastnictví města (k zadnímu pozemku požaduje rada města přístupovou komunikaci
v šíři min. 5,5 m)
• rada města ve věci Stavba Centra Vráž (žádost IBS-Rokal, s. r. o. o vyjádření k PD pro
stavební povolení) souhlasí se stavbou podle
předložené projektové dokumentace po nabytí právní moci územního rozhodnutí

• rada města souhlasí s rekonstrukcí rodinného domu včetně vybudování dvou ordinací
v přízemí č. p. 767 v ulici Alešově podle předložené studie; případné požadavky na další
parkovací místa požaduje projednat se SÚ
a tato parkovací stání vybudovat na náklady
žadatelky
• rada města bere na vědomí Zprávu o stavbách fy Strabag, a. s. v Černošicích (OISM:

1) Fügnerova ulice – předání hotového díla
bylo stanoveno na 16. 12. 2005; stavba pravděpodobně nebude beze zbytku dokončena
– chodníky, nájezdy, dopravní značení; ve
smyslu smlouvy měla být stavba dokončena do
21. 12. 2005
2) hřiště Husova ulice – práce byly úplně přerušeny; opěrná zeď, která je vyzděna, vykazuje
odchylku od svislice na některých místech 3
– 4 cm; technický dozor investora provedl zápis
do deníku a celá situace se bude řešit
3) ulice Pod Višňovkou – v současné době se na
stavbě nepracuje a stavba nebude v roce 2005
dokončena; je ovšem třeba konstatovat, že
v průběhu stavebního řízení se situace zkomplikovala, účastníci stavebního řízení vznesli
požadavky – pohledová clona, chodníkové ob-
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rubníky, kabelová trasa Telecomu a zasíťování
NN – , které musely být dodatečně projektovány; taktéž pokládka stl. plynovodu přinesla
na stavbě komplikace; PD byla předělávána
a doplňována)

• rada města ve věci Řešení havarijního
stavu svodu dešťové vody v oblasti Horka
souhlasí s navrhovaným technickým řešením za předpokladu, že bude vybudováno
investorem (OISM: na požadavek města
rada tuto otázku projednala v únoru 2003
a rozhodla, že investor – Stavební společnost
Knetl – zajistí rekonstrukci dešťové kanalizace z ulice Komenského a Na Poustkách;
podmínkou této rekonstrukce je oprava dešťové kanalizace z ulice Komenského podél
kostela a hřbitova /parc. č. 10/ k drážnímu
tělesu a podél drážního tělesa k malému tunýlku a dále otevřeným dešťovým příkopem
k Radotínské ulici; předložená nabídka není
zpracována na základě projektové dokumentace, cena 1 bm navržené kanalizace činí cca
6 000 Kč; při vhodném technickém řešení
včetně PD je pravděpodobné, že náklady by
se mohly zmenšit tím, že část odtoku půjde
otevřeným korytem; problém je ovšem v tom,
že ke každé oficiální akci je třeba souhlasné
stanovisko Českých drah)

• rada města ukládá právníkovi města ve věci
Nevybudovaná plynová přípojka k domu č.
p. 1065, Jasmínová ulice, vypracovat odpověď
majitelce (OISM kontaktoval pracovníky, kteří
v té době vedli stavbu a dle jejich vyjádření
několikrát navštívili dotyčný dům, ale majitele
nezastihli; v té době, což potvrdili i obyvatelé
Jasmínové ul., byl dům pronajat a bydleli
v něm pouze zahraniční dělníci;toto tvrzení
může být doloženo Policií ČR, oddělení Řevnice; dalším důkazem o nezájmu pisatelky je
skutečnost, že do dnešního dne není uvolněn
plot před přístřeškem HUP)
• I. rada města ve věci Centrum Vráž (zápis
z jednání) souhlasí s pořízením regulačního

z radnice

plánu za předpokladu, že pan Pánek projedná
zpracování tohoto regulačního plánu se zpracovateli projektu a pořídí jej na své náklady;
rada ukládá OISM dále jednat; II. rada souhlasí, aby veřejné prostranství, které vznikne
ve vybudovaném Centru Vráž, spravoval
investor; III. rada souhlasí s navrženou směnou pozemků za předpokladu, že na těchto
pozemcích nejsou umístěny žádné inženýrské
sítě a ukládá OISM záležitost projednat

• rada města ukládá starostce města a paní Mašatové projednat přímo na místě se
zástupci DPS návrh vybudovat sociální byt
z kanceláře v DPS (rada 16. 11. 05, bod 3.1.)

• I. rada města souhlasí ve věci Nájemní byty
v Riegrově ulici č. p. 1061 a 1062, o které
nájemníci neprojevili zájem, s navrženým
řešením; II. rada ukládá právničce města připravit prodej uvedených dvou nájemních bytů (OISM: vzhledem k tomu, že dva nájemníci
neprojevili v zákonné lhůtě šesti měsíců zájem
o odkoupení nájemního bytu, doporučujeme
v souladu se zákonem č. 451/2001 Sb., oslovit veřejnou vyhláškou další zájemce o koupi
předmětných bytů; nabídku bude nutno doručit rovněž dosavadnímu nájemci; pokud ji
nájemce obsazeného bytu přijme a uzavře do
tří měsíců smlouvu o převodu bytu, bude mít
přednost před ostatnímu zájemci)
• rada města ve věci MŠ Karlická – zatékání
střechou do objektu – souhlasí s tím, aby byl
zadán projekt rekonstrukce střechy „horního“ objektu a oprava střechy byla přidružena
k přestavbě hospodářského pavilonu (OISM:
odsouhlasená cena projektu se zvýší o 7 800 Kč
na celkových 32 100 Kč)
• rada

města bere na vědomí ve věci Otevřený dopis občanů k řešení situace budovy
MŠ Husova (prověření finanční náročnosti
navržených řešení) hrubý finanční odhad
jednotlivých řešení, předložený OISM na
základě usnesení z rady 2. 11. 2005, bod 3.2.

• rada města bere na vědomí zpětvzetí žádosti o dělení pozemků PK 30/2, 97/2, 98, 99
a 102 – ulice Radotínská

• rada města souhlasí ve věci Změna nájemní
smlouvy (Karlštejnská 259) s uzavřením nájemní smlouvy na bytové prostory na dobu
určitou (1 rok) a ukládá OISM současně
předložit návrh na zvýšení nájmu, který by
byl v relaci k ostatním pronajímaným prostorám v tomto domě
• rada města souhlasí s proplacením konečné faktury fy Strabag za vícepráce na stavbě
Obnova stávajících krytů ulic – Mokropsy
a ukládá OISM navrhnout technické řešení
odvodnění v lokalitě Zd. Lhoty – Jasmínová
• rada

města bere ve věci Soudní řízení
o určení vlastnictví k nemovitému majetku
(pozemku č. parc. 4105/1 v k. ú. Černošice
– město Černošice na straně žalované) na vědomí, že město požádalo Okresní soud Praha
západ o poskytnutí informace ve věci stavu
soudního sporu o určení vlastnictví k pozemku č. parc. 4105/1 v k. ú. Černošice a dle vyjádření Okresního soudu je řízení přerušeno do
doby ukončení soudního sporu o nemovitosti
III. mateřské školy v Husově ulici

• rada města souhlasí s žádostí o vyjmutí
komunikace III/1159, ul. Dr. Janského, ze silniční sítě ČR (v souvislosti s žádostí města na
převod pozemků pod komunikací ul. Dr. Janského u Středočeského kraje požádalo město
také o vyjmutí komunikace III/1159 ze silniční sítě ČR) a její převod na místní komunikaci a doporučuje
Finanční odbor

• rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku pro zařízení Modrý klíč na stacionář
a rehabilitační program klienta z Černošic ve
výši 10 000 Kč z kapitoly všeobecné rezervy
pro rok 2005
• rada města schvaluje předložený soubor
rozpočtových opatření č. 10/2005
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z radnice
Technické služby

• rada města ukládá OISM projednat s firmou
CityPlan přípravu projektové dokumentace
chodníku v ul. Vrážská v úseku od křižovatky
s ul. Riegrova až k DPS

• rada města souhlasí s výměnou servo-šoupěte hlavní čerpací stanice pitné vody na
přívodu vody z Prahy (k poruše servo-šoupěte
došlo 12. 12. 2005, náklady na nové činí zhruba 50 tis. Kč)
Odbor kancelář starosty

• I. rada města bere na vědomí situaci
s MŠ Topolská a souhlasí s dofinancováním provozu MŠ v letech 2005 a 2006 se
stávající kapacitou dětí za stávajícího rozsahu provozu MŠ; II. rada ukládá OISM
prověřit stavební stav budovy, navrhnout
řešení stavebních úprav a zajistit nabídky
na zpracování PD (nedostatek finančních
prostředků na platy zaměstnanců MŠ vedl
k intenzivním jednáním mezi ředitelkou
MŠ, starostkou a odpovědnými zaměstnanci
úřadu. Jako nejlepší – z hlediska ekonomického i z hlediska zvýšení počtu míst v MŠ
v Černošicích – vyšel návrh Zvýšit kapacitu
MŠ Topolská stavebními úpravami tak, aby
bylo dosaženo podlahové plochy a s tím spojeného hygienického zázemí pro min. 39 dětí
tak, aby tento stav byl ke 30. 9. 2006 zanesen
do rejstříku škol. Finanční prostředky pro
dofinancování roku 2005 a 2006 zabezpečí
město)

• I. rada města ukládá kanceláři starostky
seznámit obyvatele města se zněním dopisu, jenž se týká členy zastupitelstva města
přijaté vyhlášky č. 4/2005, kterou se stanovují pravidla o pohybu psů na veřejných prostranstvích; II. rada ukládá městské policii
předložit na příští schůzi rady města seznam
řešených přestupků v letech 2004 a 2005,
které se týkaly problémů s volně pobíhajícími
psy a napadení občanů psy
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Městská policie

• rada města nesouhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytování služeb městské
policie pro obec Ořech a ukládá městské
policii, aby ve spolupráci s finančním odborem vypracovala přehled výnosů a nákladů
plynoucích z poskytování služeb MP okolním
obcím na základě všech dosud uzavřených
veřejnoprávních smluv
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

• rada města bere na vědomí ve věci Informace k transformaci pečovatelské služby, že
v nejbližší době bude prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje vypsáno
výběrové řízení na poskytování pečovatelské
služby pro ty oblasti, ve kterých nedošlo k převzetí pečovatelské služby obcemi; výsledek
výběrového řízení bude znám do konce února
a v průběhu měsíce března dojde k převzetí
pečovatelské služby novým poskytovatelem;
o poskytování pečovatelské služby pro občany
města Černošice projevuje zájem řada neziskových organizací; do konce měsíce března
bude pro občany, kteří jsou t. č. uživateli pečovatelské služby, nadále poskytovat veškeré
služby Krajský úřad Středočeského kraje.
Odbor kultury

• rada města souhlasí pronájmem učebny
č. 5 v MěKS od 30. 9. 2005 do 16. 2. 2006 za
2 000 Kč pro lektora výuky francouzštiny

• rada města souhlasí s pronájmem učebny
č. 9 v MěKS od 30. 9. 2005 do 30. 6. 2006 za
3 600 Kč pro lektora kurzu angličtiny

• rada města souhlasí ve věci Organizace
návštěvy radních v Gerbrunnu s navrženým
termínem návštěvy německého partnerského
města (5. až 7. 5. 2006)
• rada města pověřuje zastupováním města
Černošice ve věci uzavírání smluv o pronájmu prostor v MěKS vedoucího odboru kultury pana Mgr. P. Blaženína

z radnice
m rada města souhlasí s nákupem 50 ks knihy
„Černošice vilové město na Berounce“ v celkové částce 7 500 Kč

• rada města souhlasí s registrací domén „cernosice.eu“ a „mestocernosice.eu“ prostřednictvím firmy CHL počítače za 13 000 Kč
Právnička města

• rada města bere na vědomí Právní rozbor
možného postihu uživatelů pozemků, kteří
na těchto pozemcích neudržují čistotu a pořádek
Různé
Z komise dopravní a bezpečnostní
I. Úkoly z rady
1. Projednat stanovisko Policie ČR ke zvýšenému přechodu přes ul. Dr. Janského.
Policie ČR schválila pouze jeden zvýšený přechod, proto komise trvá na realizaci již dříve
schváleného zvýšeného přechodu u křižovatky se Školní a Říční (u trafiky),
druhý navrhovaný přechod od podchodu nádraží Mokropsy k ulici Zdeňka Škvora doporučuje komise řešit až v rámci komplexního
řešení nových přístupů ke škole, po zrušení
zákazu příchodu ke škole ulicí Zd. Škvora.
Realizovat jako klasický přechod s vodorovným a svislým dopravním značením.

• I.

rada města souhlasí s vybudováním
zvýšeného přechodu přes ulici Dr. Janského
u křižovatky se Školní a Říční (u trafiky)

Definitivní chodník, ať po levé nebo pravé
straně, doporučuje komise řešit až v rámci
komplexního řešení nových přístupů ke
škole.

• II. rada pověřuje OTS vyznačit po levé
straně ulice K Lesíku hranici mezi vozovkou a chodníkem čárou (event. sloupky),
jakmile to umožní ukončení zemních prací
a počasí
2. Vybudování chodníku v zatáčce Vrážské
u křižovatky s ulicí V Rybníčkách

Na chodník ve složitém terénu je nutno
zpracovat projekt (82. rada rozhodla o zadání projektu chodníku podél Vrážské firmě
Cityplan). Komise doporučuje použít kvůli
bezpečnosti místo zábradlí svodidlo.
III. Podněty občanů
1. Podnět paní Janouškové týkající se bezpečnosti v zatáčce ulice Radotínské.
Nainstalované svodidlo situaci zlepšilo,
přesto však v místě nadále dochází k dopravním nehodám mimo svodidlo. Komise
proto doporučuje prodloužení svodidla ve
směru do Prahy až k nejbližšímu vjezdu na
pozemek a ve směru od Prahy až za pěšinku
k Berounce.

• III. rada pověřuje odbor dopravy projednat
se správcem komunikace (příp. s Policií ČR)
možnost prodloužení svodidla v zatáčce Radotínské ulice v obou směrech
IV. Vlastní iniciativa komise

II. Podněty odboru TS

1. Část chodníku na Školní ulici.

1. Vybudování chodníku po levé straně ulice
K Lesíku.

Chodník ve spodní části Školní ul. Dříve než
bude realizována kompletní rekonstrukce
ulice, včetně chodníků, mohl by bezpečnost
chodců alespoň částečně zlepšit chodník
při pravé straně ulice – mezi Dr. Janského
a Střední.

Komise kladně hodnotí vybudování provizorního štěrkového chodníku po levé straně
ulice K Lesíku. Pokud to povětrnostní podmínky dovolí, bude po ukončení zemních
prací a zvýšeného průjezdu nákladních
vozidel na přístavbě školy vhodné oddělit
chodník od vozovky čárou, event. sloupky.

• IV. rada města pověřuje TS vybudovat
chodník po pravé straně Školní mezi ulicemi
Dr. Janského a Střední
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z radnice
• rada města nesouhlasí

s poskytnutím finančních prostředků žadateli na úpravy elektroinstalace v klubovnách č. 4 a 6 v MěKS

• rada města ve věci Stanovisko obce k žádosti o udělení státního občanství ČR dvěma
žadatelům konstatuje, že obci jsou známy
všechny potřebné údaje (přičemž nedošlo
k žádné změně, která by ovlivnila postoj obce
k udělení občanství); rada města souhlasí
Termíny schůzí rady

• rada města stanovuje tyto termíny schůzí
rady města: 4. 1.; 18. 1.; 1. 2.; 15. 2.; 1. 3; 15. 3.;
29. 3.; 12. 4.; 26. 4.; 10. 5.; 24. 5.; 7. 6.; 21. 6.
2006

• rada města bere na vědomí výsledek kontroly MMR a stanovisko DOS ke 4. změně ÚP,
v dohadovacím řízení nebude trvat na změně
Z 4-7 ÚPD a souhlasí se sloučením dvou přilehlých biokoridorů (biokoridor č. 8 a LBK
66)
• rada města bere na vědomí informaci paní
starostky a pana tajemníka o stavu budovy
v pražské Biskupské ulici a požaduje rozšíření prostor v budově v Podskalské ulici č. 19
z důvodu vykonávání činností, kterými stát
Městský úřad Černošice pověřil

• rada města ve věci Vykácený svah v bývalé
pískovně ukládá odboru SÚ prověřit narušení
svahu u Dr. Šváchy (Pískovna)
• rada města bere na vědomí Informaci
o kontrole ze Středočeského kraje – využití
dotace SDH.

84. schůze rady města
ze dne 4. ledna 2006
Odbor investic a správy majetku

• I. rada města ve věci Dostavba VaK, ulice
Vrážská, bere na vědomí, že do stanoveného termínu jednoznačně vyjádřil zájem
o připojení za stávajících okolností pouze
majitel nemovitosti č. p. 1478; II. rada be22

re na vědomí připomínky občanů Vrážské
ul.; III. rada odkládá stavbu VaK v tomto
úseku; IV. rada pověřuje starostku města
jednat se zástupci MZ o možnosti navýšení dotace a prodloužení termínu jejího
čerpání (OISM: proběhla informativní
schůzka s obyvateli Vrážské (8 RD) ve věci
výstavby kanalizačního a vodovodního řadu
a následně domovních přípojek, na které byli
vyzváni, aby do 20. 12. 2005 předali písemné
prohlášení, zda mají zájem o následné připojení domovními přípojkami; došla vyjádření
vlastníků č. p. 1478, 330, 331 a 1265 a souhrnné vyjádření všech obyvatelů Vrážské;
z předaných vyjádření je pouze jedno jednoznačně kladné – č. p. 1478)

• rada města souhlasí s přijetím cenové nabídky na vypracování PD Odvodnění ulice
Radotínská (OISM: studie bude obsahovat
geodetické zaměření terénu; zjištění a zakreslení stávajících inženýrských sítí, včetně projednání s STE; zakreslení hranic dotčených
pozemků z katastrální mapy do zaměření;
návrh řešení odvodnění Radotínské od Sadové k ulici K Vodárně; v případě kladného
projednání se SÚS a správci sítí bude možné
studii použít pro projednání územního rozhodnutí; nabídková cena 40 000 Kč + 19 %
DPH – bez poplatků za výpisy a mapové listy
z KN)

• rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 17 000 Kč na vybudovanou tlakovou kanalizační přípojku k domu č. p. 1067
v ulici Ibišková
• rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 17 000 Kč na vybudovanou tlakovou kanalizační přípojku k domu č. p. 1621
v ulici Pod Višňovkou
• rada města souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 17 000 Kč na vybudovanou tlakovou kanalizační přípojku k domu č. p. 1377
v ulici Na Drahách

• I. rada města ukládá TS ve věci Zhoršený stav části ulice Poštovní před domem
č. p. 237 (dopis) provizorně stabilizovat povrch komunikace Poštovní; II. rada ukládá
OISM zadat přípravu PD na rekonstrukci
komunikace Poštovní od ul. K Horce k ul.
Karlštejnská včetně rekonstrukce mostku
(OISM: předmětná část Poštovní doznala
zhoršení stavu vozovky individuální výstavbou dvou RD a činností fy Strabag ve Fügnerově ul.; nelze prokázat, kdo zavinil prolomení nevyhovujících panelů, které tvořily zakrytí
odvodňovacích příkopů; jako technické řešení
opravy vozovky navrhujeme úpravy systémem
Vialit Soběslav včetně úpravy odvodňovacím
drénem místo nevyhovujících betonových žlabů)
• rada

města konstatuje, že opakovaně
provedená kontrola Krajské hygienické stanice neshledala stížnost na provoz restaurace manželů Rázlových v žádném z bodů
opodstatněnou a doporučuje předkladatelům stížnosti obrátit se na jinou instituci
(OISM: 4. 1. 2005 na náš telefonický dotaz
sdělila pracovnice KHS, že stížnostmi na
provoz restaurace se zabývali opakovaně,
několikrát byli v restauraci na kontrole a neshledali stížnost opodstatněnou, přiložen zápis z poslední hygienické kontroly, vyjádření
k měření pachových látek a z kontrolního
měření hluku)

• rada města souhlasí se změnou územního
rozhodnutí – Centrum Vráž (OISM: změna
ÚR spočívá v rozdělení výstavby druhé etapy
na dvě nezávislé fáze a v nepatrném posunu
a změně výšky navrhovaných staveb se zachováním jejich maximální výšky stanovené
v původních rozhodnutích SÚ)
• rada města nesouhlasí s přijetím cenové
nabídky na další úpravy projektu Společensko kulturní zahrady ZUŠ Černošice (OISM:
z prováděcího projektu Zahrada ZUŠ – sadové úpravy vyplynula nutnost dopracování

z radnice
projektu Společensko kulturní zahrada města
Černošice; cenová nabídka na úpravu projektu – 22 300 Kč vč. DPH)

• rada města souhlasí s podpisem dodatku č.
1 k mandátní smlouvě na výkon technického
dozoru investora s firmou PARS (OISM: obsahem dodatku je statické posouzení stávající
konstrukce mostku přes Švarcavu, zajištění
dokumentace změn v průběhu rekonstrukce
Fügnerovy ul. do 31. 1. 2006; celkové navýšení tímto dodatkem je 17 000 Kč bez DPH
– i na toto navýšení se vztahuje režim grantu
PHARE, tj. město bude hradit 25 % z částky)
• rada města sděluje žadateli (Berger Beton,
s. r. o., Plzeň), že město nedisponuje žádným
vhodným pozemkem na výstavbu další betonárny v Černošicích

• I. rada města ve věci Diskusní fórum s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, konstatuje, že relevantní podání podle výše uvedeného zákona
je možno učinit pouze ústně nebo písemně;
písemná žádost pak musí splňovat podmínky
uvedené v § 14 odstavec 2 výše uvedeného
zákona (OISM: v poslední době se na diskusním fóru objevují příspěvky invektivního
charakteru, jejich autoři mají zprostředkované a nepravdivé informace; tyto příspěvky jsou
anonymní); II. rada konstatuje, že žádosti,
které nemají náležitosti a formu vyžádanou
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, budou ve smyslu tohoto
zákona odloženy; III. rada ukládá správci
www stránek povinnost umístit na tyto stránky (odděleně od sekce „diskuse“) informaci
o zákonem stanovených podmínkách pro
přijímání a vyřizování žádostí o informace
a o důsledcích vyplývajících z nedodržení
těchto podmínek
• rada města souhlasí s podpisem nájemní
smlouvy na byt v domě č. p. 259 Karlštejnská
ulice pro žadatele na 1 rok (OISM: smlouva
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na prostory, které má pronajaty žadatel jako
nebytové; cena nájemného se nemění)

• rada města bere na vědomí informace
k možnosti vybudování sociálního bytu z dosavadní kanceláře v DPS; v případě prokazatelné nouze občana Černošic bude možno
kancelář využít jako sociální prostor (20,7 m²,
1. p.)
• rada města ve věci Dešťová kanalizace, ulice
Karlická, (zajišťuje fy Skanska) ukládá OISM
a FO prověřit možnost zařazení realizace dešťové kanalizace o průměru 500 mm s finančním podílem města ve výši cca 800 000 Kč bez
DPH do plánu investic
• rada města ukládá OISM ve věci Obnovení
žádosti o odkoupení části pozemku č. parc.
396/7 v k. ú. Černošice prověřit šířku komunikace dle schváleného generelu a toto
zohlednit při dalším jednání o odprodeji
• I. rada města konstatuje, že zastupitel M.

Strejček nebyl oprávněn jednat jménem
města s právním zástupcem MUDr. Nekulové ve věci Restitučního sporu o navrácení nemovitostí – budovy a pozemků MŠ
Husova – a vyjadřuje vážné pochybnosti,
zda tato jednání byla skutečně vedena především v zájmu města (21. 12. 2005 proběhlo
jednání paní starostky, OISM a zastupitele
města pana Strejčka ve věci restitučního
sporu o navrácení nemovitostí MŠ Husova
ul. Výsledkem jednání je sjednání schůzky
s právním zástupcem MUDr. Nekulové panem Mgr. Tomášem Homolou, která se mělo
uskutečnit 11. 1. 2006 v Černošicích); II. rada
konstatuje, že podle § 103 odst. 1 zastupuje
obec navenek starosta, který je povinen při
zastupování obce dbát usnesení kolektivních
orgánů, tedy zastupitelstva a rady. Z uvedeného vyplývá, že zastupitel p. Strejček neměl
mandát k tomu, aby se vydával za osobu,
která je oprávněna k zastupování města ve
věci Restituční spor o navrácení nemovi-

24

tostí – budovy a pozemků mateřské školy
v Husově ul. – a jeho počínání při tomto
jednání nebylo v souladu s vůlí vyjádřenou
všemi volenými kolektivními orgány, které
v této cause až doposud přijímaly příslušná
usnesení vyjadřující vůli města

• rada města souhlasí s pronájmem a zaplocením části pozemku č. parc. PK 732 v k. ú.
Černošice (dle podmínek navržených SÚ)
s ohledem na plánovanou trasu el. vedení
a stanovuje cenu za pronájem 50 Kč/m²/rok
Odbor kancelář starosty

• rada města ukládá vedoucí odboru kancelář
starosty ve věci Žádost o ukončení smlouvy na službu praní a žehlení prádla pro ZŠ
v Domě s pečovatelskou službou z důvodu
zvýšeného počtu služeb požadovaných od
klientů DPS projednat ukončení smlouvy se
ředitelem ZŠ Černošice
Právnička města

• rada města souhlasí se zněním odpovědi na
dopis STE, a. s., ze dne 6. 12. 2005 a ukládá
právníkovi města zaslat text odpovědi (na základě nájemní smlouvy z 2. 7. 1992 uzavřené
se Středočeskými energetickými závody, s. p.,
jejichž právním nástupcem je STE, a. s., byl
zjištěn nedoplatek nájemného; dopisem ze
6. 12. 2005 ředitel úseku Podpůrné služby
oznámil, že provedenou platbu nelze prokázat, tudíž uznává, že jsou s platbou v prodlení a navrhl, že STE je připravena zaplatit
dlužné nájemné za celou dobu trvání nájmu,
tj. 124 450 Kč, pokud jim nebude účtován
úrok z prodlení)
Odbor soc. věcí a zdravotnictví

• rada města souhlasí s výplatou mimořádné
finanční výpomoci ve výši 2 000 Kč z prostředků města žadateli v částečném invalidním důchodu, který zůstal bez prostředků;
žadatel byl upozorněn, že dávka byla poskytnuta zcela výjimečně

z radnice
Technické služby

• rada města ve věci Seznam překopů bere na
vědomí, že odbor TS kontroluje stav překopů
na místních komunikacích a předkládá radě
k nahlédnutí seznam překopů, které byly provedeny, seznam překopů, které byly předány
investorům a které nebyly vráceny zpět do
správy města
Odbor vodovody a kanalizace

• rada města bere na vědomí Seznam přípojek, které nejsou realizované (pracovníci
odboru VaK předali protokol o stavu přípojek – u každé z nich je důvod nebo termín,
kdy bude převedena na vodoměr; v případě
nesouhlasu občanů s převodem z paušálu na
vodoměr žádá VaK radu města o stanovení
dalšího postupu)
Odbor kultury

kovi městského úřadu povinnost zapracovat
schválené změny do Organizačního řádu, a to
v podrobnějším členění
Různé

• rada města ve věci Usnesení z 21. zasedání zastupitelstva města vydává nařízení
č. 1/2006 – stavební uzávěra (Zastupitelstvo
města Černošice ukládá Radě města Černošice vyhlásit stavební uzávěry podle § 33 odst.
3 zákona č. 50/1976 Sb., v platném znění, na
lokality, které jsou dotčeny 4. změnou územního plánu sídelního útvaru Černošice a kde
účelem stavební uzávěry bude zakonzervování stávajícího stavu do doby pořízení změny
územně plánovací dokumentace i regulačního
plánu)
• rada města souhlasí s připojením města
Černošice k akci Svátek sousedů

• rada města souhlasí s bezplatným zapůjče- • rada města ukládá odboru technické služby

ním sálu v MěKS na Vráži pro potřebu schůze
ČČK (sobota 18. 2. 2006)

• rada města bere na vědomí Výroční zprávu
knihovny a ukládá projednat kulturní komisi
Tajemník úřadu

• rada města ruší s účinností od 1. 2. 2006
Oddělení dopravy a správy komunikací Černošice odboru dopravy a převádí kompetence
tohoto oddělení na Oddělení správy dopravy
a pozemních komunikací

• rada města ruší s účinností od 1. 2. 2006
Oddělení životního prostředí Černošice odboru životního prostředí; kompetence rušeného oddělení převádí částečně na Oddělení
zemědělství, lesnictví a myslivosti odboru
životního prostředí, s výjimkou kompetencí
na úseku odpadového hospodářství, které
převádí pod odbor technické služby
• I. rada města ruší s účinností od 1. 2. 2006
Odbor vodovodů a kanalizací a kompetence
rušeného odboru převádí pod odbor technické služby; II. rada města ukládá tajemní-

navrhnout další místa vhodná pro umístění
nádob na posypový materiál a děkuje pracovníkům odboru za dosavadní zvládnutí zimní
údržby komunikací

• rada města ukládá odboru TS ve spolupráci s městskou policií připravit nařízení
rady města – zimní údržba chodníků (zákon
o pozemních komunikacích dává v § 27 odst.
7 obci pravomoc vydat nařízení obce, jímž se
stanoví závazné podmínky určující rozsah,
způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic, tj. místních komunikací a přilehlých
ploch – chodníků – určených pro pěší užívání)
• rada

města ukládá odboru kultury po
konzultaci s p. místostarostou uveřejnit v IL
dotazník, který by zmapoval postoj občanů
města k možnosti vybudování nového supermarketu na okraji katastru města Černošice

• rada města ukládá odboru dopravy znovu
projednat možnost vybudování přechodu pro
chodce na ul. Vrážská.
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z města a okolí

Senioři si užili vánoční projížď ku zasněženou Prahou
V sobotu 17. prosince vyrazili černošičtí
senioři na vánoční prohlídku Prahy. I když
v pátek postihla republiku sněhová kalamita
a Pražský hrad byl uzavřen, počasí se umoudřilo a autobus s výletníky mohl vyrazit. První
zastávkou našeho putování byl klášter kapucínů a kostel Panny Marie Andělské s barokními figurálními jeslemi na Loretánském ná-

městí. Poté jsme se přesunuli před arcibiskupský palác na Hradčanském náměstí a prošli
kolem stráží na prvním a druhém nádvoří do
chrámu sv. Víta. Sněžit už přestalo a město se
nám zjevilo bílé a v plné kráse. Následovala
cesta přes Pohořelec Keplerovou ulicí na Klárov a přes Mánesův most kolem Rudolfina po
nábřeží kolem velkých hotelů Pařížskou ulicí
na Staroměstské náměstí, kde panoval pravý
předvánoční ruch. Dominovaly osvícené věže Týnského chrámu a krásný vánoční strom.
Pokračovali jsme Dlouhou třídou, po nábřeží
do Karlína a po nedávno otevřeném mostě
Na Krejcárku, kudy vedou železniční tratě
na pražská nádraží. Následovala žižkovská
Ohrada, Vinohrady, Karlovo náměstí a Smíchov. Po celou spletitou cestu nás průvodce
upozorňoval na památky, budovy, sochy
a zajímavosti. Pozorně jsme poslouchali, dívali se na tu naši krásnou zasněženou Prahu
a v podvečer se vrátili spokojeni domů. Zbývá už jen poděkovat městskému úřadu, že
nám tento výlet pomohl uskutečnit.
Za SDČR a ČČK Jiřina Pomahačová

Tradiční přání pevného zdraví a radosti do dalších dnů
Na tři desítky seniorů, kteří oslavili v minulých dnech významná životní výročí, přijaly
v polovině ledna pozvání na tradiční setkání
do Domu s pečovatelskou službou. Hodně
zdraví a mnoho radosti do dalších dnů jim

26

tentokrát přišly popřát starostka Helena Langšádlová, radní Milada Mašatová a předsedkyně
sociální komise Marie Abelová. Nechyběl ani
kulturní program, kterým žáci Základní školy
zpestřili přítomným příjemné odpoledne. (sj)

z města a okolí

Předvánoční víkend plný dívčího basketbalu
Na basketbalovém miniturnaji, hraném o posledním předvánočním víkendu na palubovce dobřichovické tělocvičny, se představila všechna dívčí družstva místního oddílu. Před
slušnou návštěvou domácí hráčky čtyřikrát zvítězily a třikrát okusily hořkost porážky.
V sobotu žákyně hostily Příbram a Břez- nost klíčových hráček nastoupivších opět po
nici. I když jich k zápasům nastupovalo dlouhé době (49 : 29), ve druhém již soupeř
pouze sedm, Příbram porazily snadno 82 : 49. příliš nevzdoroval. Výhra 64 : 24 posunula
S Březnicí, které dlužily porážku o pouhý koš, minižákyně do středu tabulky krajského
však musely sáhnout až na dno svých sil, aby přeboru.
zvítězily těsným rozdílem 57 : 55. V polovině
Turnaj ukončily dorostenky zápasem s lídsezóny drží žákyně 2. místo v základní skupi- rem tabulky z Karlových Varů, v jehož dresu
ně s jistotou postupu do finálové čtyřky.
zářila 195 cm vysoká hráčka. S favoritem
Ženy sehrály prestižní derby s Berounem, dlouho držely krok, když se ale přestalo dařit
se kterým se perou o 5. místo v krajském střelecky, přišla prohra o 20 bodů. S ní sice
přeboru. I když si v průběhu utkání udržo- zřejmě utekla dorostenkám i šance na finálovaly nejtěsnější vedení, v závěru rozhodlo pár vou čtyřku, ale 5. místo ve dvanáctičlenné lize
chybiček a soupeř se radoval z vítězství 59 : 55 rozhodně není špatné.
(v Berouně prohrály ženy o 3 body).
Všem příznivcům dobřichovické košíkové,
Sobotu zakončilo utkání dorostenek s dru- kde působí i řada borců z Černošic, přejeme
hým týmem tabulky dorostenecké ligy, dosud šťastný a úspěšný rok 2006. Všem sponzorům
neporaženým Sokolovem. Vstup do utkání (Kauffmann a partner, agentura Spektrum,
se sice povedl a za nadšeného povzbuzování Dob-Invest, Media 2000, Kaba, Aedes, R-profanoušků držely s favoritem krok, nakonec fil, malířství Jokr, paní Ponáhlá, obec Dobřivšak prohrály o pouhých šest bodů.
chovice, město Černošice a firma Infocredit)
V neděli nastoupily minižákyně do dvou- pak děkujeme za podporu.
utkání proti obávanému Proseku. V prvním
Hana Geisslerová, Sokol Dobřichovice,
utkání rozhodla o vítězství domácích zkušeoddíl košíkové

Nejmladší hráči a hráčky oddílu spolu s Hanou Geisslerovou a Jiřím Zídkem při mikulášské besídce.
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Minulá tajenka: Konstruktivistický dům od Otto Topinky

Mezi přední ukázky černošické avantgardní architektury patří dům č. p. 134 v Třebotovské ulici,
vyznačující se nejen vysokou architektonickou hodnotou, ale i příhodnou polohou ve svažitém terénu
s výhledem do širokého okolí.
Funkcionalistický patrový dům si nechal postavit
Josef Škalda v letech 1940–41. Pod plány ze srpna
1940 se podepsal architekt a stavitel Rudolf Pokorný. Na stavbě reprezentační
vily se podílela stavební firma
místního podnikatele Františka
Poláčka (1899–1978). Na základě všeobecného stavebního
zákazu platného od 1. 5. 1942
zůstala budova a část ohradní
zdi nedokončena. Po uvolnění
zákazu byl dům v letech 1947
a 1948 dostavován.
Stavba je zděná s keramickým
obkladem suterénu. Působivé jsou terasy a balkóny
zahradních průčelí s trubkovým zábradlím, nesené
pilíři s kruhovým půdorysem. Mírný přesah valbové
střechy zčásti kryje prostor terasy. Exteriér a interiér zůstaly dochovány z velké části v původním stavu.

Okna jsou z většiny původní, místy jsou osazena již
plastová jiné profilace než původní, což má za následek změnu celkového výrazu a vyznění stavby. V interiéru stojí za zmínku soubor dveří s původním
kováním, parketové i prkenné podlahy, zabudované
dřevěné skříně prvního patra (zvláště hodnotný
prvek objektu) a trubkové zábradlí schodiště s dubovým madlem. Hodnotná vila s garáží v suterénu,
s ohradní zdí a architektonickou
úpravou terénu s důrazem na
dvojramenné schodiště vedoucí
do zahrady, je v současné době
opět v držení rodiny potomků
původního majitele.
Za autora domu č. p. 134
v Třebotovské ulici byl považován známý pražský architekt
a stavitel Ing. arch. Otto Topinka, který je však podepsán pod
nerealizovanou plánovou dokumentací z roku 1938.
Funkcionalistický dům pro Karla Štekra měl být
postaven v sousedství vily č. p. 134, k čemuž zřejmě
z finančních důvodů nedošlo.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou

VODOROVNĚ: A. Součást kabátu; am. rock. hudebník a zpěvák (Frank) – B. Býv. něm. stát;
nejvyšší karty; bitevní vřava; zkr. měn. jednotky Rumunska – C. Korálový ostrov; prostý
voják; herecká úloha – D. Hnací síla; součást osobnosti (podle Freuda); pití – E. Začátek
tajenky – F. Značka kosmetiky; tělocvičné úkony – G. Část; zkr. býv. československého státu
– H. Muž. jméno; krytinová lepenka – I. Biblická postava; drn – J. Budh. kultovní předmět;
pohyb vzduchem – K. Barel; zámořská velmoc – L. Hranice pohybu cen; fyzicky přitažlivá
krása – M. Lesní listnáč; kanón; útěk – N. Park; otloukán; planá bavlna; dětské citoslovce
prohlédnutí – O. Jméno fr. film. herce Delona; post scriptum; motta – P. Bíbr; žen. jméno;
spár – R. Dokončení tajenky – S. Domácky Anna; propagovat.
SVISLE: 1. Středověký zbrojnoš; gigant; zasakrování – 2. Jméno psa; autokar; pažravec z Haškova Švejka – 3. Proskotačit; od toho místa; něm. zn. automobilů – 4. Předložka; plavidla;
zkr. Rukopisu královéhradeckého; český výrobce hokejové výstroje – 5. Angl. ptát se; pravěký
hrdina Štorchovy knížky pro děti; nejvyšší germánský bůh; špatnosti – 6. Francouzsky přítel; váhavý souhlas; číslovka; franc. psí hrdina dětských komiksů – 7. Systém; býv. Národní
shromáždění; šelma; číslovka – 8. Směr v buddhismu; spojovací součástka; býv. franc. tenista; polní míra – 9. Spojka; ochotno; zn. kosmetiky pův. z Barrandova; jezdecká potřeba
– 10. Předat vyznamenání; jméno komika Soboty; setkání – 11. Lesní kalamita; italské kávy;
příslušníci lehké kavalerie – 12. Stromořadí; člen jamajské sekty rastafariánů; kanout.
Nápověda: A. Zappa – B. ROL – J. obo – 4. Bison – 5. ask – 8. Noah.
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Významné osobnosti v dějinách města Černošice
Jednou z osobností, na kterou s láskou vzpomíná několik generací obyvatel našeho města, je paní Marie Borková. Do podvědomí černošické veřejnosti se zapsala jako zakladatelka výtvarného
oboru v místní Základní umělecké škole a poté i jako dlouholetá pedagožka, která dala nahlédnout do tajů výtvarného a sochařského kumštu desítkám malých začínajících umělců. Známé byly
i její návrhy hraček, panenek, loutek, maňásků a především keramika.
Cestovatelé vždy trpělivě čekali, když matka
spatřila něco, co ji zaujalo a chtěla to rychle
zachytit do bloku.
Malá Marie získala základní vzdělání v Praze ve škole na Uhelném trhu a v Dušní ulici.
Poté vystudovala umělecko průmyslovou
školu, kde byli jejími profesory sochař Karel
Dvořák a keramička Helena Johnová. V roce
1942 se provdala za Josefa Borka a spolu vychovali dvě děti – dceru Helenu a syna Jana.
Svůj čas dělila mezi rodinu a svoji výtvarnou
práci. Zabývala se výtvarnými návrhy hraček,
panenek, loutek, maňásků, ale převážně se
věnovala keramice.
V roce 1954 byla v Černošicích založena
Základní umělecká škola, ale výtvarný obor
se v ní nevyučoval. Ten až v roce 1964 založila
právě akademická sochařka Marie Borková.
Uplynulo pět let od smrti krásného člověka
Při své práci kladla důraz na individuální
Paní Marie Borková se narodila 7. prosince přístup ke každému žáčkovi. Výtvarné výchově
1916 v Praze. Jako nejstarší z dětí vyrůstala a rozvíjení estetického cítění svých svěřenců
s bratrem Janem a sestrou Jelenou v harmo- věnovala všechnu svoji energii. Dávala jim
nickém rodinném prostředí. Jejím otcem nahlédnout do tajů kumštu sochařského
byl uznávaný gynekolog MUDr. Jan Fischer i malířského a děti ji za to milovaly. Když je
a matka akademická malířka Marie Fischero- přátelsky plácla po rameni a prohodila „Jsi
dobrý,“ bylo to vyznamenání. Stejně jako to, že
vá-Kvěchová.
jí směly říkat paní učitelko nebo paní Borková
Od roku 1915 jezdila celá rodina ve volném v době, kdy se toto oslovení neslučovalo s realičase k matčiným rodičům do domku v Čer- tou. Řada žáků Marie Borkové se nadále věnuje
nošcích, situovaném ve vrážském kopci. Když sochařství nebo malířství.
jej v roce 1933 přestavěla do dnešní podoby
Pečlivě ze svých žáků vybírala a připravovala
a vznikla tak vila Sakrabónie, přestěhovala se svoji následovnici, dnešní vedoucí výtvarného
sem natrvalo.
oddělení, propagační výtvarnici paní Hanu
Děti vzpomínaly, že když otec oblékl pumpky a vybledlou rádiovku, nastartoval Laurinku,
naložil rodinu, včetně babičky a psů, a vyráželo se na cesty po hradech, zámcích a muzeích.
Projeli tak nejen celou republiku, ale i Balkán.
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Bláhovou. Ta práci převzala po odchodu paní
Borkové na odpočinek v roce 1983.

Paní Marie Borková ukončila svoji životní
dráhu 23. ledna 2001 ve věku osmdesáti pěti
Milena Křížová
let.

z radnice

Ozvěny Ekofilmu v ClubKinu podpoří ministr Ambrozek
Mezinárodní festival filmů o přírodním a kulturním dědictví Ekofilm oslavil v roce
2005 už 31. narozeniny. Dosud posledního ročníku se loni v říjnu v Českých Budějovicích
a Českém Krumlově zúčastnilo 5 700 lidí. Výběr toho nejlepšího, co nabídly poslední dva
ročníky, mohou shlédnout i diváci v Černošicích, a to na Ozvěnách Ekofilmu 16. února
v ClubKinu. Ozvěny by svojí účastí měli podpořit i ministr životního prostředí Libor
Ambrozek a středočeský hejtman Petr Bendl.
těchto přátelských obrů, se budou želvy pářit,
Program Ozvěn Ekofilmu
15:00 – 15:30 Zahájení za účasti ministra aby samičky mohly naklást vajíčka a zajistit tak
životního prostředí Libora Ambrozka, středočes- přežití druhu.
kého hejtmana Petra Bendla a starostky města Režie: Christan Redinger, Rakousko, Ekofilm
2004: Cena za režii.
Černošice Heleny Langšádlové.
Lososí řeka Kamenice (27 minut)
Zdroj (75 minut)
Lososí řeka Kamenice je druhým dílem seŘidič zastavuje u pumpy, vsune pistoli do
riálu
o českých řekách nazvaném Tepny naší
nádrže vozu a benzin teče… V Baku, metropozemě.
Uvidíte v něm nejen život pod hladinou,
li Ázerbájdžánu, byl kdysi otevřen první ropný
vrt na světě. Okolí města je proděravěné těž- ale i mnohé na říčních březích.
bou a protkané rezavým potrubím. Čerpadla Režie, scénář, kamera: Hugo Habrman, ČR
se monotónně kývají a sají ropu. Zatímco si
Přestávka: 18:30 – 18:45
u pumpy řidič kupuje bagetu, vtahuje film diAmazonia vertical (62 minut)
váka na cestu za souvislostmi… Jaká tajemství
Auyan Tepui… Největší stolová hora Amaskrývají ropná pole, do kterých byl zamilován
zonie. Indiáni věří, že na jejím vrcholu sídlí
Hitler? Je „černé zlato“ vhodné do lázní? Spasí
démoni… Beckovi Ondrejovičovi se podařilo
zemi kontrakt století a mohutný ropovod?
absolvovat první přechod hory. Její vertikální
Proč je matrjoška prezidenta Alijeva dražší linie mu učarovaly tak, že se pod horu vrátil
než ta Usámy Bin Ládina? Co zmůže komisař i s přáteli, aby vylezli nikým nedotčenou
Cattani v jednom z nejzkorumpovanějších stá- panenskou stěnu. Amazonia vertical – film
tů světa? Vše souvisí se vším a cena je někdy o síle přírody, o dobrodružném objevování
vyšší, než se může podle účtenky zdát. Řidič ztraceného světa.
sedá za volant a…
Režie: Pavol Barabáš, Slovensko, Ekofilm 2005:
Režie: Martin Mareček, ČR, Ekofilm 2005: Cena za režii, Zvláštní cena poroty, TSTTT
Grand Prix Ekofilmu, Jeden svět 2005: Zvlášt- 2005: Cena MŽP
ní cena poroty a Cena diváků, TSTTT 2005:
Tanec modrých andělů (21 minut)
Hlavní cena Josefa Velka, MF dokumentárních
Sedmnáctiletá Veronika je po úrazu ochrnufilmů Jihlava 2005: Cena za nejlepší český dotá.
Jejím celoživotním snem je stát se velrybou
kument a Cena diváků.
a žít v oceánech. I přes svůj handicap se ústy
16:45 – 17:15 Přestávka
naučila malovat obrazy, které jí pomáhají přePenyu Penyu – želvy z Celebeského moře nášet se do tajemného světa gigantických sav(45 minut)
ců. Ve svých snech je chrání před velrybáři.
Po tom, co Penyu Penyu (jak se v Indoné- Režie: Steve Lichtag, ČR, Ekofilm 2004: Cena
sii říká mořským želvám) strávily ve vodách v kategorii Volná tvorba, TSTTT 2005: Hlavní
Celebeského moře třicet let života, vracejí se cena Josefa Velka a Cena diváků.
do místa svého narození na ostrov Sangalaki
Mgr. Jakub Kašpar, ředitel odboru
vnějších vztahů MŽP
– Ostrov rejnoků. Zde, v tichém hájemství
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Nenechte si ujít 2. školní ples v černošickém ClubKinu
Rada školy, Základní škola Černošice a město Černošice zvou na 2. školní ples, který se
bude konat v rámci projektu Komunitní škola. Ples se koná v sobotu 4. března od 19.30
v prostorách ClubKina a Sokola ve Fügnerově ulici 263. K tanci a poslechu tradičně zahraje
Funny dance band, těšit se můžete i na předtančení a bohatou tombolu. Věřím, že vás čeká
příjemný večer. Výtěžek z plesu poslouží k nákupu nových pomůcek pro školu. Cena vstupenky je 200 korun. Rezervace vstupenek u Mgr. Marie Zálešákové na tel.: 775 363 324.
Mgr. Pavel Blaženín

Děti z MŠ v Karlické zvou nejen na Den otevřených dveří
Nejen každodenní běžné školní povinnosti, ale i řada kulturních a sportovních akcí, pohádek a výletů je na první polovinu roku připravena pro děti z naší Mateřské školy v Karlické.
V únoru zahájíme plavecký kurz v Radlicích, ve spolupráci se Sokolem uspořádáme míčové
hry, chystáme Masopustní rej a divadelní představení Popelka. V březnu vyneseme Morénu
a přivítáme jaro, navštívíme knihovnu a na besedu si pozveme místní požárníky (samozřejmě se zapojíme do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí). A opět nebude chybět
divadelní představení, tentokrát Kašpárkovy pohádky. Na duben chystáme Den otevřených
dveří v naší škole a divadelní představení Velikonoční radovánky, připomeneme si Velikonoce a velikonoční zvyky a odborník na slovo vzatý seznámí děti s některými druhy volně
žijících ptáků. V květnu se ve škole uskuteční besídka nejen pro maminky nazvaná Maminka
má svátek a divadelní představení Kašpárkovo království. Mimo to vyrazí děti na návštěvu
k seniorům do Domu s pečovatelskou službou a na výlet do Prahy, kde si prohlédnou divy
výstavy Mořský svět. Květnové akce doplní Balónková šou. V červnu oslaví děti svůj svátek
sportovním dopolednem, na Zahradní párty s Inkou se rozloučí s předškoláky, zasportují si
na atletickém trojboji, se kterým nám opět pomůže místní Sokol, a nakonec na ně čeká výlet
do zoo. A jen pro připomenutí: v lednu se ve škole uskutečnila beseda s psycholožkou určená
pro rodiče předškolních dětí, výlet do pražského Pidivadla na pohádku O Větrníku, Slunečníku a Měsíčníku a naši předškoláci navštívili černošickou Základní školu.
Alena Janovská, ředitelka školy

Změny pro podnikatele v roce 2006
Krajská hospodářská komora Střední Čechy, oblastní kancelář Praha-západ, informuje
o změnách pro podnikatele v novém roce 2006, kterými jsou: Upozornění na daňové povinnosti • Společné zdanění manželů • Nové povinnosti zaměstnavatelů • Silniční daň jen
za používaná auta • Změny v oblasti DPH • Programy podpory pro malé a střední podniky
• Zvýšení životního minima • Ceny energií se zvýší • Změny v oblasti sociálního zabezpečení • Bodový systém od 1. července 2006 • Omezení hotovostní úhrady daní • Jednotný
formulář k přiznání daní z příjmů fyzických osob • Vyšší výdajové paušály pro živnostníky,
nižší sazby daně z příjmů fyzických osob • Změna částek pro účely důchodového a nemocenského pojištění.
Podrobné informace lze získat na www.businessinfo.cz nebo na 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.
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Dík patří dalším adoptivním rodičům z Černošic
Děkuji paní Jarmile Klimešové, její dceři Tereze a jejímu manželovi, že se rozhodli na
dálku adoptovat dva chlapce z africké Guineje prostřednictvím občanského sdružení
pro-Contact. Chlapci Abdoul a Jean by bez jejich podpory neměli šanci chodit do školy
a získat tak alespoň základní vzdělání. Všechny informace o projektu sponzorování
dětí z rozvojových zemí lze najít na www.vseoadopci.ic.cz (na této adrese lze zjistit,
o jaký projekt jde, jak funguje a zda má vůbec smysl a také získat kontakty na české
organizace, které projekt adopce realizují).
Také tento chlapec z Guineje nemůže kvůli chudobě
chodit do školy.
Jméno: Robert Tamba Keita, 11 let, číslo 0176.
Situace v rodině: Chlapec má bratra a sestru. Rodiče
jsou rozvedení, o děti se stará pouze maminka, která
prodejem sušeného manioku na trhu shání peníze na
bydlení, jídlo i oblečení. Na školní poplatky jí však už
žádné nezbývají.
Kontakt: www.pro-contact.cz, adopce@pro-contact.cz.
Marie Hokrová, dobrovolnice o. s. pro-Contact,
mhokrova@centrum.cz.

Český červený kříž zve na výroční členskou schůzi
Místní skupina Českého červeného kříže v Černošicích vás srdečně zve na svoji výroční
členskou schůzi, která se bude konat v sobotu 18. února od 14.00 do 18.00 v sále KulturVýbor ČČK
ního střediska na Vráži, Mokropeská 1208.

Den otevřených dveří v občanském sdružení Formika
Zveme všechny zájemce, kteří se chtějí seznámit se službami podporovaného zaměstnávání a s naší činností, na Den otevřených dveří v občanském sdružení Formika
(článek o činnosti tohoto sdružení jsme uveřejnili v listopadovém čísle IL). Naše prostory
pro Vás budou otevřeny 1. března v době od 10 do 17 hodin. V 11.00 a v 15.00 proběhne
prezentace programu Podporované zaměstnávání Formika, v průběhu celého dne se
můžete přijít informovat, poradit či domluvit spolupráci. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Formika, o. s., Hornomlýnská 1255, vchod B, 3. patro, Praha 4 – metro Chodov nebo
Opatov a dále autobusem č.122 nebo 177 do zastávky Kunratický les. Prostory jsou bezbariérové. Vaše dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle 271 910 016 nebo 775 350 115,
www.formika.org.
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Koncert klasické indické hudby v ZUŠ
Odbor kultury vás zve do Základní umělecké školy na koncert indické hudby, který se
uskuteční ve středu 8. února od 19 hodin. Indická klasika je jakousi paralelou evropské
klasické neboli vážné hudby. Profesionálové ji mohou interpretovat až po důkladném studiu u uznávaných mistrů. To je i případ jediných dvou českých interpretů severoindické klasické hudby, kteří
vystupují s programem indických rág v čisté formě
– Eleny Kubičkové (esrádž – tradiční smyčcový
nástroj o devatenácti strunách) a Tomáše Reindla
(tabla). Oba dosáhli ve svém oboru významných
úspěchů, jejich nahrávka indických rág byla ohodnocena časopisem Harmonie nejvyšším počtem
bodů. Černošický koncert indické klasiky nabídne
setkání s pestrým světem prastarých melodií, svět
sofistikovaných rytmů a jemné práce s ornamenty,
intonací a mikrotóny. Přiblížit vám indickou hudbu
jistě pomůže i zajímavý experiment – po klasických
rágách uslyšíte společnou improvizaci indického
a evropského smyčcového nástroje s doprovodem
tabel. Na housle bude hrát Václav Polívka.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Elena Kubičková

Legendární Poutníci vystoupí v černošickém ClubKinu
Odbor kultury vás zve na čtvrtek 9. února od 20.30 do ClubKina, Fügnerova 263,
na koncert legendární skupiny Poutníci, známé
osobitým přístupem ke známým písním ve stylu bluegrassu a country a také svými vlastními
skladbami, které přesáhly rámec těchto stylů.
Některé z nich už zlidověly. Celý letošní rok
soubor vystupuje s pořadem Poutníci slaví 35
let. Jeho dramaturgie je postavena na písničkách
z poutnických alb, kterých za dobu svého trvání
vydala skupina jedenáct. Posluchači však uslyší
nejen kapelní hity – Panenka, Telegrafní cesta
či Hotel Hillary, ale i úplné novinky v podobě
skladeb Altán nebo Stará pošta. Základ současné
kapely tvoří Jiří Mach (zpěv a mandolína), Zdeněk Kalina a Jan Máca (zpěv a kytara), kapelník
a kontrabasista Jiří Karas Pola a banjista Petr Me(pb)
čiar. Vstupné činí 120 Kč.
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Budoucích prvňáčků přišla k zápisu do ZŠ více než stovka
Více než stovka dětí se 26. ledna v doprovodu svých rodičů dostavila k zápisu do Základní
školy Černošice. Letošních adeptů na školní docházku tak bylo o plných třicet víc, než v loňském roce. Škola tak zřejmě otevře čtyři první třídy. „Paní učitelky si s dětmi popovídaly, aby
zjistily, jak jsou připraveny na realitu školní docházky. Budoucí prvňáčci by totiž měli být pro
školu zralí tak, aby bez velkých potíží a trápení zvládli nároky výuky. V některých případech
bývají taková posouzení obtížná a je proto lepší, nechat je na odbornících pedagogicko-psychologické poradny,“ uvedla zástupkyně ředitele školy Mgr. Iveta Radová. „K letošnímu zápisu však
přišly děti na školu dobře připravené. Ze sto čtyř by jich jen dvanáct, podle sdělení jejich rodičů,
nemělo v září do prvních tříd nastoupit. Toto rozhodnutí však musí být do června letošního
roku doloženo dvěma odbornými doporučeními, a to z již zmíněné pedagogicko psychologické
poradny a od lékařky,“ dodala zástupkyně ředitele. Ostatně všechny informace, které by rodiče
měli znát a vědět, aby bez výčitek poslali své děti do školy, pro ně pedagogové černošické Zá(sj)
kladní školy připravili podrobně popsané na školní nástěnce.

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 doplatí a akce by se mohla uskutečnit.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Kultura v okolních obcích
Dobřichovice, Sál Dr. Fürsta
11. února (sobota) v 19.00
Křeslo pro hosta
Moderátorka pořadu si pro tentokrát připravila velice zvláštního hosta – kartářku a chiromantku Marcelu Košanovou, kterou diváci určitě znají z pořadu J. Krause Uvolněte se prosím
a z Banánových rybiček Haliny Pavlovské.
Koncert
7. února (pátek) ve 20.00
Nevidomý romský zpěvák, klavírista a akordeonista Mário Bihári je známý především spoluprací se Zuzanou Navarovou. Po jejím tragickém odchodu se Mário rozhodl (vedle účinkování
v kapele Koa) pro sólovou dráhu. Jeho vystoupení je plné tradičních romských písniček i těch,
které napsal pro Zuzanu. www.koa.cz.
Divadlo pro děti
19. února (neděle) v 15.00 Střevíčky štěstí pro Popelku
Divadlo jednoho herce využívá možnosti dřevěných loutek, herecké improvizace, hudby a pohybu. Je věnováno památce režiséra a dramaturga Miroslava Wildmana.
Scénář a režie: Ženi Pašova, loutky: Enčo Avramov, hraje: Lidia Glavanaková.
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Černošice budou žít jazzem
Odbor kultury ve spolupráci s ClubKinem a fotografem Petrem
Kadlecem připravuje 1. ročník černošického Jazzového festivalu. Termín konání byl předběžně stanoven na 22. a 29. dubna. Účast mimo
jiné přislíbil Jiří Stivín, v hledáčku odboru kultury jsou však i takové
jazzové hvězdy jako Emil Viklický, Robert Balzar trio atd. 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 sponzorské příspěvky od našich podnikatelů.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Dave si na oslavě ClubKina „střihnul pár klasických fláků“
ClubKino slavilo nedávno třetí narozeniny. V bohatém programu vystoupil i zpěvák Dave
„White Wolf “ Trezak (předkové byli indiáni z kmene Cherokee) nominovaný v roce 1999 na Best
Blues Artist or Group (nejlepší blúsový umělec či skupina) v Native American Music Awards.
V Evropě se objevil poprvé, a to za účelem křtu CD – In my World, které nazpíval společně
s Martou Kubišovou a o jehož kompletní realizaci se postaral zvukař ClubKina Miloš Rábl. Dave
vystoupil v samostatném bloku s několika skladbami z nového CD. Přestože druhý den ráno odlétal domů, neodolal pozvání ještě o půlnoci vystoupit v ClubKinu v programu Bobbyho Houdy
s doprovodnou kapelou Miloše Rábla a „střihnul několik klasických fláků“. Zůstalo tu po něm
nejen pokřtěné CD, ale i obrazové DVD z ClubKina, u Miloše nově roztočené CD – Indian Songs
a krásná vzpomínka.
(pb)

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.
Pavel Blaženín
2 5164 1116 a u Lumíra Apltauera, tel. 605 545 615, email apeltauer@volny.cz.

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.
10.00 – O perníkové chaloupce
28. 4. pátek
17. 2. pátek
9.30 – O zajíčkovi
12. 5. pátek
9.30 – O tygříkovi
10. 3. pátek
10.00 – Koza Luiza
10.00 – Hrnečku vař
26. 5. pátek
9.30 – O slůněti
24. 3. pátek
Vstupné na všechna představení je 40 Kč na dítě, pro dospělé je vstupné dobrovolné.
Kateřina Mandová, ředitelka školy
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Dík za pomoc při přípravě otevření Yamaha hudební školy
Dovoluji si projevit vřelé díky panu Pavlu Blaženínovi, vedoucímu odboru kultury, za pomoc,
která nám byla poskytnuta při přípravě otevření nových možností vzdělávání dětí už od čtyř
měsíců věku v Černošicích a okolí v programech Yamaha hudební školy. Dík patří i panu řediteli
Základní školy Zdeňku Mouchovi a všem učitelům, kteří umožnili svým žákům aktivně se účastnit koncertu Yamaha in concert. Všichni se na vlastní oči přesvědčili, že aktivní trávení volného
času v moderní hudební škole má velký význam a napomáhá formování charakteru mladého
člověka. Návštěva koncertu se jistě líbila i učitelkám a dětem z mateřských škol, kterým také
děkuji za jejich účast. Velký dík patří i panu Josefovi Barchánkovi, Petru Váňovi a personálu
ClubKina, kteří vytvořili skvělý prostor vhodný ke kulturnímu vyžití. Tlumočím i poděkování
od samotných účinkujících z českobudějovické hudební školy Yamaha, kteří nešetřili chválou na
příjemnou atmosféru, kterou jim Černošice poskytly. Dík patří i všem ostatním, kteří v pátek
13. ledna navštívili právě náš odpolední koncert a vybrali si některý z výukových programů.
Těšíme se na další akce, kterých se již aktivně účastní i žáci z černošické Yamaha hudební školy.
Doufám, že tuto školu můžeme v Černošicích považovat za otevřenou! Bližší informace o akIvana Váchová, ředitelka Yamaha hudební školy
tivitách školy získáte na tel. 777 634 455.

Rozvrh hodin jednotlivých kategorií Yamaha hudební školy
Začínáme v úterý 7. února 2006 v budově Základní školy, Pod školou 447.
První krůčky

(od 18-ti měsíců)

úterý od 16.00

Rytmické kroky

(od čtyř let)

úterý od 16.45

Kytara

(od osmi let)

úterý od 17.30

Popový zpěv

(od osmi let)

úterý od 15.15

Keyboard

(od šesti let)

úterý od 14.30 (možná i 2. skupina od 18.15)

Atmosféra na koncertu Yamaha in concert byla skvělá.
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Roční bilancování v černošické knihovně
Novoroční návrat do reality všedních dnů nás všechny každoročně vybízí k malé rekapitulaci.
Dovolte proto i nám, vašim knihovnicím, abychom krátce připomněly, co přinesl minulý rok
knihovně a jejím prostřednictvím především vám, čtenářům.
Pro představu uvádíme na začátek několik zajímavých číselných údajů, které říkají, že v roce 2005 navštívilo knihovnu celkem 3 591 návštěvníků, což je přibližně o 550 více než v roce
předchozím. Podařilo se nám uskutečnit 16 906 výpůjček, z čehož bylo 4 501 knih naučných
a 12 405 knih beletrie.
V průběhu loňského roku jsme rovněž zaznamenaly nárůst počtu zaregistrovaných čtenářů,
a to přibližně o dvacet nových uživatelů.
Díky štědrosti správců městské pokladny jsme fond knihovny mohly rozšířit o 679 nových knih, díky čemuž se počet všech knižních jednotek, které knihovna vlastní, vyšplhal na
20 071 kusů. Seznam nejnovějších přírůstků zveřejňujeme každý měsíc na stránkách černošického Informačního listu. Domácí kutily a zahrádkáře jistě potěší, že jsme rozšířily nabídku časopisů
o měsíčník Dům a zahrada, věnovaný rodinnému domu, bydlení a stavění.
S velkým zájmem se setkala nabídka bezplatného přístupu na vysokorychlostní internet pro
všechny zaregistrované uživatele knihovny. Počet návštěvníků využívajících tento fenomén v roce
2005 dosáhl čísla 502. Abychom uspokojily stále rostoucí poptávku, rozšířily jsme, v rámci projektu K2-Komunikace Karlštejnska, tuto službu na další dva nadstandardně vybavené počítače
s tiskárnou a scannerem. Kromě těchto dvou nových pracovišť je i nadále k dispozici původní počítač, umístěný v zadní části knihovny, který jsme vyčlenily pro rodiče s malými dětmi, a zároveň
je zde k dispozici elektronická verze katalogu všech knižních jednotek nabízených knihovnou.
Začátkem letošního roku bude v knihovně nainstalován a uveden do provozu výpůjční protokol knihovnického systému LANius, který umožní realizovat výpůjčky prostřednictvím počítače.
Dojde tak k zrychlení a zefektivnění celého výpůjčního procesu.
V říjnu loňského roku jsme se v rámci možností naší knihovny zapojily do celostátně pořádané
akce Týden knihoven 2005. Připravily jsme zajímavý program, který se setkal s nemalým zájmem
ze strany široké veřejnosti.
Černošická knihovna umožnila praxi studentce střední Praktické školy zaměřené na výuku
dětí s mentálním či jiným postižením.
Rády bychom také poděkovaly všem dětem, které se zúčastnily výtvarných soutěží zorganizovaných naší knihovnou. Dílka malých malířů nám pomohla zútulnit a vyzdobit vnitřní prostory
knihovny.
Na závěr bychom alespoň touto cestou chtěly poděkovat všem našim milým čtenářům za jejich
přízeň a popřát jim vše dobré v novém roce 2006.
A co popřát naší černošické knihovně? Dostatek náruživých a vášnivých čtenářů a stálou podporu našich městských zastupitelů. Držte nám palce a přijďte se podívat.
Irena Šilhánková a Eva Vacková, knihovnice

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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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích

Beletrie:
Hölderlin a Diotima – korespondence; BEAUVOIR, Simone de: Rozhovor s Jean-Paul
Sartrem; BROWN, Sandra: Zdravím tě, temnoto – psychologický román; BRUSSIG, Thomas:
Život až po chlapy – román o mužích; CLANCY, Tom: Splinter cell – thriller; DEAVER, Jeffery:
Panoptikum – kriminální povídky; EASTLAKE, William: Jdi v kráse – absurdní román; HIRSCH, J.:
Rabínská moudrost dle Talmudu – židovská próza; HOLT, Thomas: Píseň pro Nerona – historický román ze starověku; JOHNSTONOVÁ, Jennifer: Vánoční stromek – irská literatura; KIERKEGAARD, Sören: Současnost – eseje; KÖRNER, Vladimír: Krev zmizelého – historický román;
KÖRNER, Vladimír: Střepiny v trávě, Slepé rameno – novely; KŘELINA, František: Soud nad
Bábelem – historický román; MOLIÉRE: Nesmrtelná slova – dvojjazyčné citáty; OBERMEIER,
Siegfried: Ve znamení lilie – historický román z Francie v 15. stol.; PALMER, Michael: Hippokratovo společenství – román z lékařského prostředí; ROBERTSOVÁ, Nora: Klíč odvahy – romantický příběh; ROCHEFOUCAULD, Francois de la: Maximy a úvahy morální – morálka.
Pro studenty a náročnější čtenáře:
Černošice vilové město na Berounce na historických pohlednicích; Moudrost stoika Epikteta – stoicismus; Sydney – turistický průvodce; BEETHOVEN, Ludwig van: Dopisy, myšlenky,
vzpomínky; BOETHIUS, Anicius Manlius Severinus: Filosofie utěšitelka – antická filozofie;
BOŠNAKOV, Petr: Jiří Schellinger: Život a ... – životopis; BUBER, Martin: Cesta člověka podle
chasidského učení – nekřesťanská náboženství, Obrazy dobra a zla – filozofie; CADBURYOVÁ,
Deborah: Lovci dinosaurů – paleontologie; COTTERELL, Maurice: Terakotová armáda – záhada
čínské historie; DOLEŽAL, Petr: Lexikon moravského vinařství 1. ,2.; FREDRICKSON, George
M.: Rasismus – stručná historie; GUNSTON, Bill: Bojová letadla NATO; JACQUARD, Roland:
Ve jménu Usámy bin Ládina – terorizmus; JORDAN, Michael: Encyklopedie bohů – náboženství; LÖWE, Gerhard: ABC antiky – encyklopedie starověku; MAETERLINCK, Maurice: Smrt
– filozofie; MÁCHAL, Jan: Bájesloví slovanské – slovanská mytologie; MANN, Thomas: Schopenhauer; MOLAVI, Afshin: Toulky Persií. Putování po Íránu; NÁMĚSTKOVÁ, Lenka: Mým
jídlákům aneb potraviny, jak je znáte i neznáte – racionální výživa; NIETZSCHE, Friedrich: Filosofie v tragickém období Řeků – metafyzika, Soumrak model čili Jak se filozofuje kladivem
– filozofie, Duševní aristokratismus, O životě a umění – aforismy; PAVLÍČEK, Stanislav: Naše
lokálky – místní dráhy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; PETERSEN, James R.: Století sexu
– sexualita ve 20. stol.; PROUST, Marcel: Myšlenky – citáty; RÁDL, Emanuel: Dějiny filozofie
1., 2.; RAJLICH, Jiří: Stíhači nad kanálem – letecké operace za 2. svět. války; RAVIK, Slavomír:
Praha známá – neznámá – dějiny; REDGATEOVÁ, Anna E.: Arméni – dějiny Arménie; RILKE,
Rainer Maria: Auguste Rodin – eseje o francouzském sochařství; SASSOON, Donald: Mona Lísa
– malířství; SUTHERLAND, Jonathan: Druhá světová válka v kostce; TAYLOR, Peter: Insignie
spojeneckých zvláštních jednotek 1939 – 1948 – vojenská historie; WINCHESTER, Simon: Mapa, která změnila svět – populární výklad historické geologie.
Pro děti a mládež:
CARTWRIGTOVÁ, Mary: Svět divočiny – encyklopedie; HRUBÍN, František: Pohádky tisíce
a jedné noci; PAOLINI, Christopher: Eldest – fantasy román; SHAN, Darren: Upíří hora – horor;
SIROVÁTKA, Oldřich: Zlatý cop – pohádky; SÍS, Petr: Tibet – fantastický příběh; STRÁNSKÝ,
Jiří: Perlorodky – román pro chlapce.
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