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78. schůze rady města
ze dne 19. října 2005

• rada města souhlasí se stavbou 22 rodinných domů na pozemcích parc. č. 846/48-71
(Slunný vrch) v oblasti Rybníčky (žadatel
Skanska) podle předložené dokumentace

• rada města ve věci Protihlukový val podél
ulice Vrážská (vliv hluku z pozemní dopravy na protilehlou zástavbu) bere na vědomí
výsledky měření a ukládá OISM projednat
výsledky měření s firmou Skanska (z posudku je zřejmé, že použitý materiál na výstavbu
protihlukové zdi musí mít pohltivost nejméně
77 procent; jako lepší alternativa se však jeví
požadavek odklonění protihlukové clony od
svislice 15 stupňů)
• I. rada města ve věci dělení pozemků PK
30/2, 97/2, 98, 99 a 102 (doplnění žádosti:
využití pozemků u ulice Radotínské) s ohledem na navržené dopravní řešení odkládá
své rozhodnutí na příští zasedání (OISM:
majitel redukuje svou žádost o dělení pozemků a doplňuje ji o záměr využití pozemků:
žádá nyní jen o oddělení části A pro stavbu
supermarketu; ostatní pozemky se rozhodl
zatím nedělit, ani s nimi jinak nenakládat);
II. rada žádá odbor dopravy prověřit vhodnost navrženého dopravního řešení
• rada města ve věci Bezpečný příchod
k mokropeskému nádraží ukládá TS prověřit vlastnické vztahy k pozemkům cesty,
zakreslit do mapy a navrhnout vhodné řešení úpravy příchodu k nádraží (žadatelé:
obyvatelé ulice Kaštanová)

• rada města souhlasí s rozšířením kabelové
sítě NN pro parc. č. 1694/17 v ulici Ostružinové za předpokladu dodržení postupu
vstupu do komunikace, uvedení povrchů do
původního stavu a předání městu
(Pokračování na straně 22)

Na titulní straně: Ještě pár dřevěných
klínů a vánoční stromeček stojí

z radnice

Jen kdybyste chtěli!

Občas se setkávám s pohledem,
který jako by říkal:
Však ono by to
šlo, jen kdybyste
chtěli!
Jak na to reagovat? Rozhodně
tady nechci psát
o tom, že se vše daří ideálně, a my, kteří se
na správě našeho města podílíme, jsme dokonalí. S čistým svědomím však mohu říci,
že děláme maximum a využíváme všech dostupných možností pro to, aby se Černošice,
které byly desetiletí zanedbávané, rozvíjely
co nejlépe.
Lze konstatovat, že se daří postupně
rozvíjet oblasti správy města, kterými jsou
technické služby, městská policie, správa
vodovodů a kanalizací atd. Podstatně obtížnější však je, a podle vývoje rozpočtových
příjmů obcí pravděpodobně i bude, oblast
investiční. A to i přesto, že se snažíme v co
nejvyšší míře využívat dotační tituly. Vnitřní investiční dluh je v našem městě vyčíslen
na několik set milionů korun, přitom vlastní zdroje na investice se ročně pohybují
v řádu dvou až tří desítek milionů.

Často se setkávám s názorem, že bezbřehým zdrojem financí jsou evropské zdroje.
Jistě, do České republiky jsou směrovány
veliké objemy finančních prostředků, avšak
převažující částí jsou to takzvané měkké,
tedy neinvestiční peníze, určené zejména
pro oblast rozvoje lidských zdrojů. Pro
naše město by však v současné době byly
nejdůležitější finanční prostředky na výstavbu komunikací, a ty se nám, přes opakované konzultace s ministerstvy, bankami
i odbornými konzultanty, nepodařilo nikde
objevit. Jedinou výjimku tvoří Společný regionální operační program spravovaný krajem. V něm je však na všechny středočeské
místní komunikace vyčleněno zhruba třicet
milionů korun.
Přesto věřím, že se pro nové finanční
období EU 2007–2013 podaří vyčlenit
větší množství investičních prostředků,
a to zejména těch, kterých by bylo možné
použít i na dostavbu místních komunikací
v našem městě.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych
vám všem popřála pokojné a radostné prožití vánočních svátků.
Helena Langšádlová, starostka

Vánoční strom na Masopustním náměstí na ozdoby teprve čeká
Vánoce jsou za dveřmi. K dokreslení
jejich atmosféry patří i vánoční stromy,
které jsou právě v tomto čase vztyčovány
na veřejných prostranstvích mnoha měst
a obcí. Ani Černošice nejsou v udržování
těchto tradic žádnou výjimkou a kouzlo
rozzářeného vánočního stromu udržují.

jen tím, že strom před samoobsluhou oživují elektrické žárovky a vánoční ozdoby
a strom na Masopustním náměstí na obé
teprve čeká.

Není to však tím, že by se na výzdobu vánočního stromu na náměstí v Mokropsích
zapomnělo. Naopak, je v tom výzva všem
Tentokrát však pracovníci technických obyvatelům města, aby si strom zkusili
služeb postavili vánoční strom nejen před ozdobit sami. Možná, že jim v tom půjdou
samoobsluhou Bobík, ale i na Masopust- příkladem největší příznivci vánočních
(sj)
ním náměstí. Oba symboly vánoc se liší svátků – jejich děti.
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Čtvrtá změna územního plánu města a regulace zástavby
V současné době se projednává 4. změna územního plánu
města Černošice. Tato změna řeší jednak drobné změny využití území uvnitř zastavěné části města, jednak určuje nové
rozvojové plochy pro bydlení. Mimo jiné v souvislosti s obrovskými povodněmi, které v roce 2002 poznamenaly nejen
naše město.
Vytvoření no- města musí mj. zlepšit kvalitu bydlení stávých ploch pro vajících obyvatel.
bydlení je v kažCo to znamená v praxi?
dém městě velice
V současnosti jsou tyto plochy převážcitlivou a veřejností důkladně sledovaně
zaplevelené louky, sloužící občas jako
nou záležitostí. V Černošicích to platí
černé
skládky. O jejich využití jako spordvojnásob, protože v minulosti určené
toviště
(určeno územním plánem) jejich
plochy pro bydlení, resp. způsob, jakým
majitelé
evidentně nemají zájem a neuvabyl stanoven jejich rozvoj, je ve svém výžují
o
tom
ani do budoucna. Navíc je nutsledku přijímán spíše negativně. To platí
no
uvést,
že
zde lze bez problémů zřídit
zvláště o lokalitě Lada. Tehdejší vedení
nejen
dětské
hřiště s kolotočem, ale např.
města v letech 1994 až 1998 stanovilo pro
i
motokrosové
závodiště, sportovní letišvlastníky těchto nemovitostí velmi málo
tě
či
Sazka
arénu.
Čili přínos pro stávající
podmínek výstavby. Stanovená velikost
obyvatele
žádný,
až
záporný.Využití těchpozemku předurčovala poměrně velkou
to
pozemků
zemědělským
způsobem je
hustotu výstavby a nepožadovalo se ani
vzhledem
k
evropské
zemědělské
politice
vybudování veřejných zelených ploch či
ekonomicky
nesmyslné,
a
ani
se
k tomu
lokálních sportovišť. Rovněž příspěvek
nikdo
z
vlastníků
nechystá.
na infrastrukturu byl získáván poměrně
složitým a nejistým způsobem. VýsledVizí vedení města je rozvolněná solikem je stav, který většina obyvatel města térní zástavba s kompletní infrastruktukritizuje.
rou, asfaltovými ulicemi, veřejnou zelení
a
parky a dokonce se sportovišti, o které
Zavést nějaká regulační opatření se neje
opravdu zájem, např. tenisový areál.
podařilo ani vedení města v letech 1998
To
vše
bez nutnosti investic města!
až 2002. Poté už bylo pozdě chtít cokoli
zásadněji regulovat, protože pozemky byJak toho lze dosáhnout? Hlavní myšlenly rozparcelovány, prodány individuálním kou je zásada, že pokud majitelé pozemků
vlastníkům a na řadě míst již probíhala něco chtějí (změnu územního plánu), muvýstavba.
sí za to něco udělat.
V současnosti projednávaná změna jde
Celý tento proces musí být samozřejmě
úplně jinou cestou. Vedení města se pou- právně zajištěn. Proto se spolu se změnou
čilo z minulosti a přijalo pro další rozvoj územního plánu souběžně projednávají
hlavní politickou zásadu: Rozvoj bydlení urbanistické a regulační plány na všechny
v nových lokalitách na západním okraji významnější lokality.
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Regulační plán
Zjednodušeně řečeno, regulační plán
tvoří soubor přesných zásad, za kterých
může vznikat nová zástavba. Tyto zásady
lze rozdělit do dvou oblastí:
a) podmiňující investice – stanovují investice, které musí být na náklady majitele
pozemků realizovány před vlastní zástavbou pro bydlení. Jedná se o:

Jsou proto velmi nekorektní a ryze
účelové pokusy jednoho organizovaného
seskupení obviňovat vedení města z jeho
„tunelování“, živelného rozvoje „kobercovou“ zástavbou na malých pozemcích
a z nutnosti investic města, přímo „osudovým“ zhoršením života stávajících
obyvatel atd.

Na druhé straně je ale pravda, že při
- veškeré chybějící inženýrské sítě (vodo- projednávání územního plánu se takto
vod, kanalizace, elektřina, event. plyn argumentující lidé zpravidla vždy objevují
a telefon),
a patří to už tak trochu ke koloritu, se kte- nově vzniklé komunikace ve finální rým je spojeno projednávání změn v ÚP.
kvalitě s vyřešením odvodu dešťových
Ještě jeden důležitý aspekt regulačních
vod,
plánů: Regulační plán je projednáván
- veřejná zeleň a sportoviště určené ÚP a schvalován ve stejném režimu jako
a regulačním plánem,
změna územního plánu. Má proto ve
- ostatní požadované investice (rekon- svém důsledku velkou „odolnost“ proti
dalším změnám, které by mohly být jestrukce vodárny, dopravní řešení aj.).
b) regulace vlastní zástavby pro bydlení ho případnými „úpravami“ tam či onam.
Princip spočívá v tom, že každá jeho
Zde se jedná o:
změna musí být vícestupňově schválena
- určení minimální plochy pozemku
zastupitelstvem – nejširším voleným ora míra jeho zastavěnosti,
gánem města.
- vymezení uličních profilů a jejich skladNavíc je to nástroj velmi objektivní, proby (chodník, zelený pás aj.),
tože „měří každému stejně“, tj. i známému
- určení hranic zástavby na pozemku,
Pepy či člověku z nebe spadlému, a určuje
- další specifické regulace dle požadavků každému jasné, přesné a stejné podmínky.
zadavatele.
Každý si může tento transparentní postup
Je tedy patrné, že město má v regulač- srovnat s metodou, kterou původně pro
ním plánu velmi mocný nástroj k ovliv- řízení rozvoje města navrhoval jeden již
nění budoucí zástavby a ke stanovení bývalý člen rady města: stanovit plošné
nutných předcházejících investic před stavební uzávěry a následně rozhodovat
výstavbou k bydlení. Je zcela nepochyb- o výjimkách u každého jednotlivého záné, že současné vedení města se rozhodlo jemce o stavbu domu. Čili komise, „osvítento nástroj využít na všech významněj- cení mudrcové“, ale hlavně nově vytvořeších rozvojových plochách, a tím zajistit ný prostor pro korupci.
takový rozvoj, který bude ku prospěchu
To si ale asi žádný rozumně uvažující
velké většině stávajících i nových oby- člověk nemůže přát.
PhDr. Michal Jirout, předseda koordinační komise
vatel.
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Ulice V Mýtě by měla dostat nový živičný povrch
Výstavba kanalizace v ulici V Mýtě je ho- vodovodů a kanalizací v Černošicích, což je
tová. Byla realizována v rámci akce Dostavba dotační akce, na kterou jsou finanční prostředky přidělovány prostřednictvím ministerstva
zemědělství. A to jak na
kanalizační, tak i na vodovodní řady.
V případě ulice V Mýtě
se odbor investic a správy
majetku dohodl s firmou
Stavitelství Řehoř, která
akci realizuje, a výsledkem
bylo rozhodnutí, že kanalizační řad bude zkolaudován
v předstihu. Po souhlasu
odboru životního prostředí
byl určen termín kolaudace
na 8. prosince.

V jedné ze zahrad v ulici V Mýtě se nachází chráněný strom. Jde
o cedr atlantský, jehož původním rozšířením je severní Afrika,
pohoří Atlas. V jižní a západní Evropě je často sázen do parků,
v českých zemích se vysazuje vzácně.
Kořeny cedru v ulici V Mýtě zasahují až pod komunikaci.
Výkopové práce pro kanalizaci proto nebylo možné hloubit běžným
způsobem, ale bylo třeba přistoupit k jinému technickému řešení.
Se zvolenou technologií, která sice přinesla určité komplikace
a výkopové práce zbrzdila, poté souhlasil odbor životního prostředí.
Cedr roste bez újmy dál.
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Nešlo přitom jen o dokončení kanalizace, neboť
přiložena musela být řada
dokumentací ke kolaudaci
včetně projektu skutečného
zaměření, zkoušky vodotěsnosti atd. Se vším pomohla
fy Stavitelství Řehoř a termín
kolaudace bude dodržen.
Nicméně v rozpočtu
stavby je pouze uznatelná
část povrchu komunikace,
tedy povrch nad nezbytně
širokou výkopovou rýhou.
Z rozhodnutí rady města
však byla akce Nová komunikace ulice V Mýtě
navržena do plánu investic
roku 2006. Na jaře by tedy
v této ulici měl být položen nový živičný povrch
v celé šíři ulice.
Ing. Milan Hájek,
vedoucí OISM

z radnice

V soutěži My třídíme nejlépe uspěly i Černošice
V rámci programu Intenzifikace odděleného
sběru a zajištění využití komunálních odpadů
včetně jejich obalové složky byla ve Středočeském kraji vyhlášena krajská soutěž nazvaná My
třídíme nejlépe, která má motivovat obce a jejich obyvatele ke zvýšení účinnosti odděleného
sběru využitelných odpadů.

a třetí čtvrtletí roku 2005. Soutěže se zúčastnilo a podmínky soutěže splnilo na 856 obcí
a měst.

Soutěže se zúčastnilo i město Černošice
a získalo druhé místo v kategorii měst od dvou
do deseti tisíc obyvatel ve výtěžnosti sběru
plastů na jednoho obyvatele. Odměnou byl
Soutěž probíhala ve čtyřech kategoriích pod- poukaz na jeden kontejner.
le velikosti obcí. V každé kategorii byla zvlášť
Dík obyvatelům města
hodnocena výtěžnost sběru papíru na jednoho
„Z umístění v soutěži mám velikou radost
občana, výtěžnost sběru plastů na jednoho obz toho důvodu, že se o něj zasloužili především
čana, výtěžnost sběru skla na jednoho občana
obyvatelé našeho města. Chtěla bych jim touto
a také celková výtěžnost sběru papíru, plastů
cestou moc poděkovat a zároveň je vyzvat, aby
a skla na jednoho občana, což byla hlavní kav třídění odpadů pokračovali tak zodpovědně,
tegorie soutěže.
jako dosud. Svým přístupem rozhodují dnes
V rámci vyhodnocování soutěže byly po- o tom, v jakém prostředí budou žít za několik let
užity podklady a data vykazované obcemi, naše děti. Vše je prostě v rukou každého z nás,“
a to čtvrtletně. Hodnoceno bylo první, druhé uvedla starostka Helena Langšádlová.
(sj)

Poukaz na kontejner, diplom a malou keramickou popelnici převzala při vyhlášení výsledků
soutěže z rukou náměstka hejtmana Viléma Žáka a vedoucího krajského odboru životního
prostředí Jaroslava Obermajera (uprostřed) starostka Helena Langšádlová.
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Informace k připravovanému hřišti v Husově ulici
V současné době se realizuje výstavba multifunkčního volně
přístupného hřiště na Vráži u Husovy ulice v lokalitě U cihelny.
Dovolujeme si proto uvést stručnou informaci o projektu daného hřiště.
Náměty na zamě- a tenisové sloupky, malé branky a vybavení
ření a rozmístění zabudovaného fitness koutku (dvě hrazdy
sportovních hřišť se a lavičky).
v průběhu uplynuPovrh hřiště bude v počátečním období
lých tří let zabývá asfaltový s nalajnováním pro basketbal, voněkolik komisí lejbal a tenis. Následně v budoucím období
městské samosprávy (investiční, koordinační,
lze na něj nanést kvalitnější povrch, např.
školská).
Poroflex.
V období 05/2004 byl proveden průJako vzor pro dané hřiště sloužila hřiště
zkum zájmu čtyř skupin žáků ZŠ (chlapci,
v západní Evropě, ale též obdobná hřiště
resp. dívky ve věku 8–11, resp.12–15 let)
o jednotlivé typy sportů. Přestože u chlap- v sousedních Dobřichovicích a Radotíně.
Hřiště je architektonicky projektováno
ců převládal zájem o fotbal, prokázal se
též výrazný a vyrovnaný zájem o basketbal v lokalitě, kde by v jeho blízkosti mohlo být
ve všech sledovaných skupinách (viz IL vytvořeno sportovní zázemí s tenisovým
hřištěm, a jsou zde další rozvojové rezervy
06/2004).
Detailnějším rozpracováním Generelu v oblasti využití okolních sportovně rekrerekreačních hřišť a ploch se zabývala v po- ačních ploch.
sledním půlroce odborná pracovní skupina,
Výstavbu daného hřiště provádí od
která zohlednila kriteria rozmístění hřišť 20. 10. 2005 firma Strabag nákladem cca
po městě a zastoupení poptávaných typů 1,2 mil. Kč. Část nákladu ve výši 300 tis. Kč
sportů (viz IL 06/2005).
bude pokryta sponzorským darem od firmy

Výstupem proběhlých analýz je tedy volně
přístupné multifunkční hřiště, budované ve
výše uvedené lokalitě o rozměru 40 × 20 m,
na kterém bude možno provozovat basketbal, volejbal, malou kopanou, nohejbal,
lacross, tenis a venkovní posilování. Hlavní
zaměření hřiště je orientováno na volnou
přístupnost mládeže ve věku od 6 let, bez
nutnosti organizovanosti v určitém sportovním oddílu. Z toho důvodu je voleno
jednoduché, robustní, těžko zničitelné
vybavení hřiště, jež budou tvořit dvě zabudované basketbalové konstrukce s deskami
a koši, pouzdra na volejbalové a tenisové
sloupky. Následně přibudou volejbalové
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IBS Rokal. Dokončení výstavby se předpokládá do konce roku 2005, otevření hřiště
bude v dubnu 2006.
Aleš Pajgrt, předseda investiční komise

Multifunkční hřiště ještě v průběhu výstavby.

z radnice

Zapojení privátních finančních prostředků do výstavby města
V souvislosti s informací předsedy investiční komise, že město
zahájilo výstavbu dalšího multisportovního areálu, je užitečné připomenout, jak se daří realizovat záměr vedení města zapojovat do
místní výstavby více privátních finančních prostředků.
Sportpark Husova
– Náklady na vybudování 1. etapy multifunkčního hřiště (basketbal)
činí 1 200 000 Kč.
Firma IBS Rokal se
smluvně zavázala poskytnout na jeho výstavbu
300 tisíc jako příspěvek na vybudování náhradní
sportovní plochy za plochu, kterou si lidé zvykli
používat jako sportovní na jejich soukromém
pozemku.
Kulturní prostory v centru Vráž – V budoucím centru Vráž má město smluvně zajištěny prostory o rozloze 300 m² na vytvoření
kulturního zázemí (zájmová činnost). Na
jejich budoucí nákup obdrželo od fy IBS Rokal
(investor centra Vráž) dar ve výši 3 000 000 Kč,
jehož smyslem je eliminovat negativní dopady
spojené s odstraněním stávajícího MěKS (stojí
na soukromém pozemku a musí ustoupit výstavbě centra).

Komunikace Brusinková – Včetně všech
sítí pod ní byla vybudována na náklady soukromého developera (zhruba 6 mil. Kč). Město
vykonávalo pouze stavební dohled.
Komunikace Slovenská (část) – I zde dostal
developer jednoznačnou podmínku vybudovat
a předat městu komunikaci před zahájením
výstavby (stavba již byla realizována a městu
předána).
Lokalita Lada Sever – Zde město, ještě
podle starších pravidel, obdrželo od vlastníků
pozemků (p. Dlouhý) 3 000 000 Kč na vybudování komunikace. Dle dohody s dárci by mělo
dojít k realizaci výstavby městem v roce 2006
(obdobná smlouva byla uzavřena i s vlastníky
pozemků v lokalitě Lada střed, kde ale k předání daru nedošlo a město vede soudní spor
o závaznost smlouvy).

Úklid města – Zde se podařilo dosáhnout
s provozovatelem místní betonárky dohody, že
Sportpark Kazín – Na rozvoj této lokality každoročně přispěje na celoplošný úklid města
přispělo více soukromníků. Největším je spol. částkou 65 000 Kč (jeden úklid stojí mezi 70 až
Ekis (formou slevy z díla přispěla na vybudo- 90 tisíci a provádí se zpravidla 3× ročně). Betování skateparku částkou 300 000 Kč), dalším
nárka tedy jeden úklid hradí prakticky sama.
pak soukromá osoba, která na vlastní náklady
Princip zapojování soukromých peněz do
(25 000 Kč) vybudovala povrch beachvolejbavýstavby
města se uplatňuje i u některých
lového kurtu.
drobnějších projektů (např. na komunikaci
Komunikace v lokalitě Rybníčky – S deveLesní přispěli 30-ti procenty nákladů tamní
loperskou společností Skanska se podařilo uzaobyvatelé, něco podobného navrhují i někteří
vřít smlouvu, v níž se zavázala vybudovat zde
veškerou infrastrukturu v hodnotě 12 mil. Kč obyvatelé ulic Berounská a Kamenická).
včetně rekonstrukce části Karlické. Zahájení
prací je vázáno na vydání posledního stavebního povolení na rozšíření trafostanice. Pozice
města je smluvně zajištěna povinností investora předat 15 milionů do notářské úschovy
s možností jejich vyžádání ve prospěch města
v případě nedodržení závazku v termínu.

Při přípravě 4. změny ÚP se tento princip zapojování privátního kapitálu do výstavby města stal již standardem a bude ošetřen i následným regulačním plánem, z něhož bude dále
vyplývat nemožnost realizovat některé privátní
stavby dřív než stavby veřejně prospěšné.
Aleš Rádl, místostarosta
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z města a okolí

Nedodržování vyhlášky řeší policisté domluvou. Zatím!
Obecně závazná vyhláška Města Černošice číslo 5/2005 o ochraně životního
prostředí na veřejných prostranstvích
u řeky Berounky, která nabyla účinnosti
12. listopadu letošního roku, zakazuje
stání motorových a přípojných vozidel na
veřejných prostranstvích uvedených v této
vyhlášce. Strážníci městské policie budou
až do 1. března příštího roku porušení
této vyhlášky řešit domluvou. Po tomto
datu však hrozí majitelům vozidel, kteří
porušením vyhlášky spáchají přestupek,
bloková pokuta do tisíce korun. V případě, že bude přestupek projednávat správní
orgán, jim hrozí pokuta až do výše 30 tisíc
korun.

jako podezření z trestného činu ublížení na
zdraví, předává se Policii ČR a pro útočníka
může mít neblahé následky.

Hříbě pád přežilo – 9. listopadu v 17.45
bylo městské policii oznámeno, že v ulici
Javorová spadl do výkopu kůň. Okamžitě

Nalévat mladistvým je trestné – 5. listopadu proběhla v místních restauracích kontrolní akce na podávání alkoholických nápojů mladistvým. Byla zjištěna dvě překročení
zákona, přistiženo bylo osm mladistvých.
Obsluhující personál v restauracích byl finančně postižen. Akce budou pokračovat.
Zloději jsou rychlí – 9. listopadu byla
městská policie požádána o součinnost Policií ČR. Důvod? Karlštejnskou ulicí projížděl
automobil Škoda Favorit bílé barvy, jehož
osádka se zřejmě snaží okrádat lidi. Nekalá
činnost probíhá většinou tak, že ochotní neznámí osloví na ulici kolemjdoucího s tím,
že vyhrál v nějaké loterii či se mu nabízí výhodné odkoupení různých věcí. Upozorňuji
proto především naše seniory, aby takové
podvodníky do svých obydlí v žádném případě nepouštěli, neboť dokáží vykrást byt
během několika okamžiků.
Napadají řidiče i chodce – Během listopadu zaznamenala městská policie výrazný nárůst případů, kdy agresivní řidiči pod různými záminkami napadají chodce či jiné řidiče.
Takové chování se však zpravidla klasifikuje
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byli přivoláni mokropeští hasiči, kteří za
pomoci svých řevnických kolegů půlroční
hříbě během několika hodin z jámy nezraněné vyprostili.

Vykrádání neustává – Vykrádání rodinných domů a staveb na území města neustává, i když se daří je omezovat. Některé
nemovitosti jsou přitom během jednoho
měsíce vykradeny třikrát. Jediná možnost,
jak takto ohrožovaný majetek ochránit, je
napojení na bezpečnostní službu nebo na
městskou policii, která tuto službu v omezeném rozsahu rovněž provádí.
Gregor Dušička, městská policie

z radnice

Na obce se – na rozdíl od velkých měst – myslí málo, říká senátor
V minulých dnech zavítal do Černošic senátor Jiří Oberfalzer, do jehož volebního obvodu naše město patří. Při té příležitosti nám odpověděl na několik otázek:
Proč jste přijel právě k nám?

šení životní situace občanů se opět děje na úkor
Věnuji se pravidelně celému regionu. Do financování obcí. Což je nesprávné. Základní
Černošic jsem ale přijel i proto, že jsme se finanční jistotou by měla být obec a přerozděs paní starostkou už několikrát setkali a na ná- lování peněz by mělo být minimální.
Jak lze starostům pomoci?
vštěvě jsme se domluvili. Chci se podívat, jak
se město rozrůstá, a na podnět paní starostky
V legislativní rovině nebylo mnoho příležitostí udělat něco praktického. Ve spolupráci
si pohovořit i o financování obcí.
s komisí pro venkov však bude uspořádán
O čem konkrétně?
seminář o rozpočtovém určení daní, tedy
Paní starostka v souvislosti s novelou zákona o financování obcí. Chtěl bych, aby se zúčasto dani z příjmu, která by měla platit od nového nili zejména starostové malých obcí a aby tam
roku, hovořila o dopadu nové daňové úlevy z ní jejich hlas byl slyšet. Neboť právě tyto obce
vyplývající. Je příznivé pro všechny poplatníky, se nacházejí v zoufalé situaci, nejsou schopny
že zaplatí nižší daně, ale obce při tom v rámci financovat ze svých zdrojů téměř nic. O velká
rozpočtového určení daní přijdou o čtyři mi- města není postaráno špatně, přepočtové koeliardy. Což je další ukázka toho, jak málo se ficienty jsou pro ně výhodné, ale já si myslím,
na obce myslí. Stát se stará o rozpočty svých že každý rozumný stát má zájem na tom, aby
ústředních orgánů, na kraje odebral de facto se rozvíjelo osídlení venkova a aby i malé obce
Ptal se Stanislav Janovský
peníze ušetřené v rozpočtu obcí, a další vylep- vzkvétaly.

Senátor Jiří Oberfalzer v rozhovoru se starostkou Helenou Langšádlovou.
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z radnice

Plán zimní údržby černošických komunikací
Odbor technické služby vypracoval plán
zimní údržby komunikací platný pro rok
2005. Plán stanoví, stejně jako v minulých
letech, pohotovosti na telefonu pro pět až
sedm pracovníků odboru. Tato pohotovost
pro každého z nich znamená výrazné osobní omezení, neboť po celých 24 hodin musí
být, v případě potřeby, připraven k výjezdu.
Od okamžiku vyhlášení výjezdu se musí
dostavit na pracoviště do 30 minut.
Každý týden je stanoven pracovník zodpovědný za vyhlášení pohotovosti. Svolat
pracovníky odboru je, v případě potřeby,
oprávněna i městská policie, a to v rámci
domluvené součinnosti OTS a MP.
Písemně zpracovaný plán zimní údržby
pro letošní rok prošel schvalovacím řízením a byl odsouhlasen radou města. Je
uložen v kanceláři starostky a na odboru
TS a skládá ze tří částí:
1) stanoví pořadí údržby komunikací pro
jednotlivé vozy;
2) určuje chodníky a autobusové zastávky,
kde bude prováděna ruční údržba pracovníky OTS;
3) vypisuje komunikace, případně části komunikací, které jsou vyjmuty z provádění
zimní údržby.
Vozidla pro údržbu
V letošním roce se podařilo obnovit část
vozového parku OTS. Bylo zakoupeno vo-

zidlo Multicar-Fumo a traktor John Deere.
Obě vozidla jsou nasazena na nejtěžší terény na území města tak, aby byla prováděna
zimní údržba bezpečněji a kvalitněji než
v minulých letech.
Úprava Zákazů stání
V souvislosti s prováděním zimní údržby
bylo nutné přistoupit k úpravě dopravního
značení – novému rozmístění dopravních
značek Zákaz zastavení. Řidiči vozidel technických služeb provádějící údržbové práce
totiž sjíždějí komunikace neupravené a velmi často zledovatělé. Automobily parkující
po obou stranách těchto komunikací jim při
tom výrazně ztěžují práci. Jsou nuceni doslova kličkovat mezi takto postavenými překážkami. V případě komunikací s velkými
spády pak pracovníci TS riskují nejen své,
ale v případě, že dojde ke kolizi se zaparkovanými vozy, i majetek obyvatel města.
Dík za pochopení
V průběhu zimní údržby je z výše uvedených důvodů nutné, aby majitelé aut
dopravní značení respektovali. Nechceme
zbytečně obtěžovat, ale je to problém,
který musí být řešen. Všem obyvatelům,
kteří to respektují, proto děkujeme. A ještě
poznámka: Po dokončení mechanizovaného úklidu dle plánu zimní údržby a podle
kapacity budou ručně ošetřeny i níže uvedené komunikace vyjmuté z plánu zimní
údržby. Ing. Blanka Filová, vedoucí OTS

Komunikace či jejich části vyjmuté z provádění zimní údržby
vá), Sosnová, Polní, Jabloňová (úsek mezi
Moravskou a Na Višňovce), Písecká, Chebská (úsek mezi Školní a Žateckou), Kubánská, Dalas, Jansova (panelová cesta), všechny cesty v chatových osadách, chodníky
Akátová, Javorová (úsek Lipová, Akáto- (zkratky, které mají nezpevněný podklad).

Z nařízení Města Černošice se na území
města v zimním období 2005/6 nezajišťuje schůdnost a sjízdnost odstraňováním
sněhu a náledí na následujících místních
komunikacích:
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z radnice

Z činnosti Technických služeb města Černošice

Opravy komunikací

Foto 1 – Podél komunikace Zd. Lhoty
(úsek od Topolské ke Kazínské) vysypali pracovníci TS krajnice štěrkem
pro snazší vyhýbaní dvou širších automobilů.
Pracovníci TS opravili kavernu na
křižovatce ulic Madridská – Ukrajinská a na téže křižovatce zvedli kanál
dešťové kanalizace a zpevnili povrch
asfaltem.
V ulici Mokropeská (úsek Slunečná
– Moravská) dokončili pracovníci TS
provizorní odvedení povrchových vod
vodotečemi tak, aby netekly na stavební pozemky.

1

Štěrkovým posypem byly zpevněny
komunikace Táborská a Písecká.
V ulici Peroutkova provedli pracovníci TS nezbytné stavební úpravy (srovnání terénu štěrkovým zásypem).
V ulici Smetanova byly zasypány díry
v komunikaci štěrkem.

Úprava břehů Švarcavy
Foto 2 – Pracovníci technický služeb
vysekali náletové dřeviny v přístupných
místech na březích Švarcavy a vyčistili
okolí potoka.

2

Nové smlouvy na hrobová místa se uzavírají v areálu TS
Technické služby města Černošice spravují
oba místní hřbitovy, jejichž provoz je dán
Řádem veřejného pohřebiště (stručný výtah
je umístěn ve hřbitovních vývěskách obou).
Řád stanoví, že na pronájem hrobového místa
musí být uzavřena písemná nájemní smlouva.
Smlouvy jsou uzavírány na dobu 10 let. Prosíme proto ty obyvatele města, kteří v tomto
období výzvu k uzavření smlouvy obdrží, aby

se dostavili do areálu TS, Topolská 660, a to
v pondělí a ve středu od 7.00 – 17.00. V ostatní dny po tel. dohodě na čísle 251 641 183.
Upozorňujeme, že nájemce hrobového místa
je povinen jakékoli změny údajů, např. změnu adresy, oznámit správě hřbitova. V případě úmrtí nájemce přechází nájem hrobového
místa do dědictví.
Za správu hřbitova Renáta Petelíková
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Zahájená dostavba školy změnila dopravní situaci
Černošická základní škola, největší na
okrese Praha-západ, potřebuje nové prostory.
Město rozhodlo, že se tak stane výstavbou
nové budovy, která poskytne další třídy pro
družinu a žáky prvního vzdělávacího stupně.
Financování této 1. etapy je zajištěno ze státního rozpočtu, a to ve výši 30 mil. korun pro
roky 2005-6. Ve výběrovém řízení na realiza-

ci díla uspěla firma Swietelsky. Stavba, která
zahájila v listopadu, podstatně změnila dopravní situaci v okolí školy. Přístup ke školní
budově je v současné době možný pouze
z ulice K lesíku, tedy ulice s vysokou dopravní zátěží. Nezbytnou je proto každodenní
asistence strážníků městské policie, kteří
tu bdí nad bezpečností školních dětí.
(sj)

Polní cestičku ke škole navazující na ulici
Zd. Škvora uzavírá nyní značka Zákaz vstupu.

Autobusovou zastávku přemístili pracovníci
Technických služeb z ulice Školní do ulice
K lesíku, kde vybudovali i provizorní štěrkový
chodník a umístnili aktuální dopravní značení.

Tradiční přístup ke škole z ulice Školní znemožňuje v současné době drátěný plot.

14

z města a okolí

Při Dni otevřených dveří poslouchali rodiče angličtinu
učitelkou, jinak sama vede celou hodinu.
Používá při tom základní slovíčka, ukazuje obrázky, píše a kreslí na tabuli, učí
děti jednoduché anglické říkanky,“ uvedla zástupkyně ředitele školy Mgr. Iveta
Radová. „Je to zatím pokus, abychom
„Den otevřených dveří jsme uspořádali zjistili, jak se taková výuka ujme. Vedle
hlavně pro rodiče, kteří se chtěli podívat výuky angličtiny při hodinách výchovy
do výuky. Aby viděli svoje děti, že se mohou děti odpoledne chodit i do anchovají jinak ve škole, jinak doma. Chtěli glického klubu. To už ale není v rámci
jsme také rodiče seznámit s novým pro- vyučování, ale za poplatek,“ dodala zájektem Angličtina ve škole, který letos stupkyně ředitele.
u nás probíhá. Soukromá školka Kryštof
Rodiče měli možnost prohlédnout si
nám v rámci tohoto projektu nabídla ausve
škole i místnost s počítači, tělocvičtralskou mluvčí, která několikrát týdně
nu,
družinu, ale také ekologický koutek,
dochází do školy a v první, ve druhé a ve
třetí třídě pomáhá při hodinách výchovy. který z iniciativy paní učitelky Ludmily
Při tom vyučuje angličtinu. Jde o hodiny Zhoufové založili a udržují žáci 5C. Bdí
výtvarné a hudební výchovy, tělocviku nad tříděním odpadů, kontrolují nádoby
(sj)
a prvouky. Pokud to lze, je ve třídě s paní a odpady odnášejí do kontejnerů.

Za sympatického zájmu rodičů školáků i předškoláků se v Základní škole
v Komenského ulici uskutečnil Den otevřených dveří. Zajímavá byla především
ukázka výuky anglického jazyka v hodinách výchovy.

Australská mluvčí při anglickém výkladu v hodině
výtvarné výchovy.

Ekologický koutek je užitečný nápad.
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Valkýry z Černošic umějí víc než nějaký ten taneček

Historický šerm má v České republice více než třicetiletou tradici. Věnuje se mu na pět set skupin. V Černošicích, kde působí
hned tři, však existuje rarita. Je jediná svého druhu nejen u nás,
ale zřejmě i v Evropě. Jde o ryze dámskou šermířskou skupinu
Reginleif, pojmenovanou podle jedné z valkýr, ozbrojených pomocnic boha Wotana ze severské mytologie. U příležitosti druhého výročí založení skupiny jsme položili několik otázek umělecké
vedoucí souboru Lence Svobodové.
Co vedlo k zalo- větším úsilím. Zlomovým okamžikem byl
žení ryze dámské první ročník setkání skupin historického
šermířské skupiny? šermu Černošická Alotria. Tady začala naše

Myšlenka vznikla v polovině roku 2003
na soustředění skupiny historického šermu
Alotrium na zámku Ploskovice. Tehdy se její
dámská část, pro kterou nebylo mezi kluky
příliš velké uplatnění (kromě tak důležitých
činností jako je vaření kávy, praní kostýmů
a sem tam nějakého tanečku), rozhodla
nacvičit vlastní program. To byl první krok,
který vedl koncem téhož roku k založení
vlastní dámské skupiny.
Jaké byly začátky?

spolupráce s profesionály ze skupin Burdýři
a Magentis a první pozvání na společné akce. V prosinci jsme spolu s Alotriem vyjely
do partnerského Gerbrunnu, kde holky sklidily velký úspěch. Ten je povzbudil k ještě
intenzivnější přípravě na nadcházející sezónu 2005.
A byla úspěšná?

Začala na pražské Kampě, kde jsme absolvovaly řadu vystoupení pro Centrum
historie 17. století. Následovalo pozvání
Začaly jsme ve čtyřech, v lednu se pak agentury Golem do Stráže pod Ralskem na
přidaly Bára a Sabina. Jako každé začátky XIII. ročník festivalu Wartenberská historie
byly i ty naše kombinací nadšení a problé- a účinkování na hradě Točník v programu
mů. Cílem se nám stala celostátní soutěžní Burdýři a hosté. Za největší úspěch v sezóně
přehlídka skupin historického šermu v Bu- osobně považuji soutěžní přehlídku v Budydyni nad Ohří na jaře 2004. S přípravou ni, kde jsme v tvrdé mužské konkurenci zísa materiálním zabezpečením nám velmi po- kaly cenu za režii a cenu za šerm, tedy dvě
mohli kluci z Alotria, a tak se nám podařilo ze čtyř udílených cen, a celkově druhé místo
v rekordním čase postavit první program v pořadí. To první nám uteklo o pouhý bod.
nazvaný Klášter aneb emancipační drama Navíc se proti loňsku obešel náš úspěch, až
o cti. Plny obav jsme vstoupily na jeviště na jednu výjimku, „bez keců“ poražených
budyňského vodního hradu, vyhrazené pánů. Dalším úspěchem bylo vyslání Madosud jen mužům. Výsledkem bylo třetí rušky Kutílkové na týdenní festival evropmísto v soutěži. V zásadě úspěch, ovšem ských bojových umění na Spišský hrad, kde
kompenzovaný rozpačitým až nevraživým se mimo jiné podílela na vytvoření rekordu
postojem ostatních skupin, kritikou poroty v nejdelším souboji rapírem pro zápis do
za udělení třetího místa a nehezkými články Guinessovy knihy.
na internetu.
Letos už pro vás sezóna skončila?
Vás to ale neodradilo.

Naopak, začaly jsme pracovat s ještě
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Posledním vystoupením byla Bitva pod
hradbami 28. října, velmi hezká akce pořá-

z města a okolí
daná za účasti pražského primátora, k příležitosti rekonstrukce novoměstského opevnění. Následovalo pozvání na slavnostní večírek k ukončení divadelní sezóny agenturou
Burdýři na jejich statek do Zlatníků.
Co připravujete do budoucna?

piny Alotrium, dále pak městu Černošice,
Martině Svobodové, Kateřině Uzlové, Pavlu
Blaženínovi a dalším. A bude-li nám kdokoli
cokoli chtít sdělit, může tak učinit na email:
reginleif@centrum.cz, tel.: 777 118 891.
Ptal se Stanislav Janovský

Na příští rok pohádku o boji dobra se
zlem nazvanou Čarodějnice a tanečně šermířské show na pirátské téma. Mimo to
chystáme, společně s Alotriem, divadelní
ztvárnění starého saského eposu Beowulf,
což je projekt finančně a časově velmi náročný (sponzoři vítáni), který chystáme na
rok 2007.
A co na závěr?
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na
činnosti skupiny Reginleif přímo či nepřímo Sabina ve hře Klášter, kterou skupina Reginleif
předvedla divákům v Praze na Kampě.
podílejí. Zejména slečnám a pánům ze sku-

Foto archiv

Zleva Lenka Svobodová, Sabina Kolonějová, Marie Kutílková a Bára Svobodová na letním
soustředění skupiny na zámku Ploskovice. Pátá členka skupiny, Katka Svobodová, na soustředění
chyběla.
Foto Ondřej Svoboda
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Podporované zaměstnání pro lidi znevýhodněné na trhu práce

Pražské občanské sdružení Formika po- b) potřebujete při hledání vhodného pracovního místa i k jeho udržení pomoc
skytuje službu, kterou lze charakterizovat
(například pomoc s vytipováním vhodjako podporované zaměstnávání zdravotně
ného pracovního místa, pomoc při výběpostižených i jinak znevýhodněných lidí.
ru pracovního místa, pomoc při jednání
Účelem pomoci je poskytnutí možnosti
se
zaměstnavateli, pomoc při uzavírání
těmto lidem pracovat na otevřeném trhu
pracovní smlouvy, pomoc při zapracopráce (tzn. „běžná“ práce na smluvním
vání apod.);
podkladu za odpovídající mzdu mezi lidmi
bez postižení). Pomoc spočívá v individu- c) potřebujete získat nové dovednosti, které
vám budou při hledání práce užitečné,
ální práci s klienty, v podpoře při hledání
a jste ochoten se těmto dovednostem
a udržení si zaměstnání.
učit
(například vybrat si vhodný inzerát,
Sdružení pomáhá zejména lidem s menhledat práci prostřednictvím internetu,
tálním, smyslovým, fyzickým a kombinosestavit životopis, absolvovat pohovor
vaným postižením, lidem s duševním onese zaměstnavatelem, hovořit o svém znemocněním, lidem, kteří dlouho žili mimo
výhodnění, řešit konflikty na pracovišti
společnost (v zařízeních výkonu trestu,
apod.);
v ústavech, v léčebných zařízeních apod.),
ale také jejich rodinám a dalším blízkým d) můžete a jste ochoten dodržovat pravidla
programu (například pravidelně dochálidem, jejich zaměstnavatelům a pracovzet do občanského sdružení Formika na
níkům odborných pracovišť (úřadů práce,
konzultace a skupinu (Job klub), řešit
lékařských zařízení, poraden apod.).
úkoly spojené s hledáním práce, máte záDíky finančním prostředkům z programu
jem využít pracovní asistenci v případě
Evropské unie Phare 2003 může sdružení
potřeby apod.).
poskytovat služby nejen lidem z hlavního
Pokud vás nabídka sdružení zaujala, můměsta, ale rovněž obyvatelům Středočesžete
se o naše služby či o bližší informace
kého kraje. Poskytování služeb je téměř
přihlásit
na telefonním čísle 271 910 016
bezplatné – platí se pouze vstupní poplatek
(pokud
nebudeme
přítomni, můžete zanechat
300 korun, který má především motivační
charakter (náklady na jednu osobu ročně vzkaz na záznamníku s vaším telefonním
činí ve skutečnosti asi 60 tisíc Kč a jsou hra- číslem, zavoláme vám) nebo 775 350 115.
zeny z různých grantů a veřejných zdrojů, Můžete nám také napsat na e-mailovou adpříspěvků firem a jednotlivců). Pokud bu- resu formika@formika.org nebo na adresu
dete chtít využívat služby sdružení a stanete o. s. Formika Hornomlýnská 1255, 148 00
se klienty Formiky, můžeme vám proplácet Praha 4 – Kunratice. Po telefonickém sjednání schůzky nás můžete navštívit přímo na
jízdné na konzultace a Job kluby.
Služeb podporovaného zaměstnávání našem pracovišti na výše uvedené adrese.
Dostanete se k nám autobusem č. 122 nebo
můžete využít, pokud:
177
ze stanice metra Opatov nebo Chodov
a) chcete získat a udržet si práci na běž(trasa
C) nebo bezbariérovým autobusem
ném pracovišti, tedy mezi lidmi bez
postižení, na základě pracovní smlouvy, č. 1, do zastávky U Kunratického lesa.
za peníze;
Martina Dubnická, občanské sdružení Formika
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Sponzorování dětí z rozvojových zemí

„Nemám iluze, že to budu právě já, kdo změní svět. Nicméně vycházím z imperativu, že každý z nás je povinen si počínat tak, jako kdyby byl schopen zlepšit celý svět.“
(Václav Havel)
Na naší planetě žije 6,4 miliard obyvatel. a nevzdělanosti nemohou sehnat práci.
Téměř polovina z nich si musí vystačit A tak se situace, kdy nemají dostatek pros méně než dvěma dolary na den, více než středků na jídlo, léky a vzdělání, opakuje.
1,4 miliardy jich přežívá dokonce s méně Past chudoby, ze které není úniku, se
než jedním. Více než miliarda lidí nemá přenáší z generace na generaci. Naděje
přístup k nezávadné pitné vodě, přibližně na lepší život neexistuje – pokud nedojde
850 milionů jich trpí akutním hladem. Mik vnějšímu impulzu.
liarda lidí nemá přístup ke zdravotní péči,
Možností, jak rozetnout bludný kruh
stejný počet nemá dostatečné přístřeší či
chudoby,
je umožnit chudým lidem
je úplně bez domova. Téměř miliarda lidí
vzdělání,
alespoň
to základní. V mnoha
neumí číst a psát, 121 milionů dětí školnírozvojových
zemích
se za základní školní
ho věku nechodí do školy.
Život chudých obyvatel naší planety se docházku totiž musí platit poplatky, učebpohybuje v bludném kruhu. Nemají pení- nice a další pomůcky a téměř ve všech je
ze na dostatečné povinná školní uniforma. Všechny tyto
množství jídla, položky si musí děti hradit samy, ale jejich
ani na to, aby cena je pro značnou část rodin chudého
oni a jejich děti Jihu nepřekonatelná. Chodit do školy
mohli chodit do a dosáhnout alespoň základního vzdělání
školy. V důsled- – to umožňuje projekt sponzorování dětí
ku špatné výživy z rozvojových zemí (tzv. adopce na dálku).
jsou slabí a často
V současnosti skrze tento projekt podnemocní, avšak
porují
čeští sponzoři přes 20 tisíc dětí.
na léčbu nemají
peníze.
Kvůli V Česku „sponzoring“ uskutečňuje více
chabému zdraví než 10 organizací. V rámci své bakalářské práce jsem se se všemi podrobně
Také tato holčička z Guineje nemůže kvůli seznámila. Jedinou organizací, která rechudobě chodit do školy.
alizuje sponzoring v nejpotřebnější části
Jméno: Sidoine Tawo Kantambadouno, 7 let,
světa – Subsaharské Africe, nešíří žádné
číslo: 0151
Situace v rodině: Rodina jí jednou denně, náboženství, průhledně využívá své
žije na úplném předměstí Conakry ve špatných finance a pracují v ní pouze dobrovolhygienických podmínkách, bez přístupu k pitné níci, je občanské sdružení pro-Contact
vodě, což vede k častým nemocem dětí (průjmy,
(www.pro-contact.cz). Já sama jsem prámalárie a další). V jednom pokoji a salónu bydlí
vě této organizaci začala pomáhat a jsem
celkem sedm lidí.
připravena odpovědět na vaše dotazy.
Kontakt: www.pro-contact.cz,
adopce@pro-contact.cz

Marie Hokrová, mhokrova@centrum.cz
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Ambice borců SK Kazín přibrzdila častá zranění

A tým po dobrém rozjezdu skončil v podzimní části soutěže na neuspokojivém 6. místě. Na jeho hře se projevila častá zranění
klíčových hráčů, která mužstvu překazila
boj alespoň o třetí místo. Nejlepším střelcem
se stal Petr Tenkrát s dvanácti úspěšnými
trefami.
B mužstvo, stejně jako jeho městský rival,
neoslnilo. A to i proto, že hráči z „béčka“ museli zaskakovat za zraněné borce v „áčku“.

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Roztoky
Dobrovíz
Jeneč
Tursko
Jíloviště
Kazín
Kosoř
Třebotov
Zbuzany
TK Dobřichovice
Všenory
Dolany
Statenice
Klinec

Záp.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

III. třída – skupina B
+
0
–
11
2
0
11
2
0
9
2
2
6
2
5
6
0
7
5
1
7
5
1
7
5
1
7
5
1
7
4
3
6
4
3
6
4
1
8
4
1
8
2
0
11

Okresní přebor dorostu – skupina B
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Tým
Rudná
Hostivice
Lety
Holubice
Libčice
Úhonice
Roztoky
Č. Újezd
Kazín
Statenice

Záp.
9
9
8
9
9
9
9
9
8
9

Dorostu se nevedlo. Kdo přišel, hrál, a lavička náhradníků zela prázdnotou. Je až
s podivem, že v pětitisícovém městě je v této
věkové kategorii tak malý zájem o kopanou.
Žáci uspokojili. Ani ne tak výsledky jako
hojnou účastí a ohromnou chutí do fotbalu.
Co však kazínské nejvíc mrzí, je dosud nedostavěné víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Na jeho dokončení nebyly peníze.
Za SK Kazín, oddíl kopané, Vladimír Voska

Skóre
60:06
37:05
47:07
30:25
25:21
34:32
21:26
14:33
10:37
5:91

Body
24
24
21
15
13
13
9
7
3
1

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Skóre
41:10
39:08
43:14
24:24
25:33
36:29
30:36
27:35
25:35
25:30
21:26
31:44
25:39
13:42

Body
35
35
29
20
18
16
16
16
16
15
15
13
13
6

Okresní přebor
Tým
Záp.
Jílové B
11
Lety
11
Zvole
11
Mníšek
11
Hostivice
10
Všenory
10
Řevnice
11
Kazín
10
Průhonice
11
D. Břežany
11
Vrané
10
Libčice
11

(Prav.)
-14
-17
-11
-2
0
(-5)
(-5)
(-5)
(-2)
(-6)
(-6)
(-5)
(-5)
(-15)

žáků
Skóre
51:06
46:16
30:18
38:19
51:19
24:24
22:40
12:20
26:46
16:27
18:21
9:87

Body
33
25
22
21
18
14
14
11
10
8
6
3
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Kvalitní letní příprava se fotbalistům SK Černošice vyplatila
Fotbalové A mužstvo SK Černošice skončilo po podzimní části okresního přeboru na
skvělém 2. místě. Po kvalitní letní přípravě
jsme se chtěli pohybovat v horní polovině
tabulky, ale podzim pro nás skončil nad
očekávání dobře. Hra se nám většinou dařila
a dokázali jsme vozit body i ze hřišť soupeřů.
Doma jsme prohráli pouze jednou.
Nejlepším střelcem týmu se stal L. Stoulil
s 11 góly, 5× se trefil R. Záhorský a 4× T. Zelenka.

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tým
Hostivice
Černošice
Č. Újezd
Holubice
Průhonice
Úhonice
Lety
Dobřichovice
Zlatníky
Jinočany
Rudná
Choteč
Libčice
IZROS Libeň

Záp.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

B mužstvo podávalo velmi nevyrovnané
výkony a po podzimu mu patří 7. místo.
Přípravka si proti loňsku pohoršila, neboť
kádr oslabily odchody většiny hráčů do vyšší věkové kategorie. Přesto si naši nejmladší
fotbalisté drží po podzimu sympatické
5. místo.
Fotbalový oddíl SK Černošice chce touto
cestou poděkovat městu za dotaci poskytnutou mládeži.
Za SK Černošice, oddíl kopané,
sekretář oddílu Petr Jahelka

Okresní přebor
+
0
–
12
1
0
9
1
3
8
0
5
7
3
3
7
2
4
7
2
4
7
1
5
7
0
6
5
0
8
5
0
8
4
0
9
3
1
9
2
2
9
0
3
10

IV. třída – skupina B
Tým
Záp. Skóre Body
Dobříč
11 48:11
31
Středokluky
11 53:14
28
Čisovice B
11
28:17
24
Mníšek B
11 37:19
18
Kytín
11
22:16
17
Všenory B
11
29:26
17
Černošice B
11 15:17 13
Kazín B
11
20:32
13
Dobřichovice B 11 22:42
13
Řevnice B
11
9:29
5
Kosoř B
11
13:44
5
Lety B
11
8:37
3

Skóre
38:04
29:12
40:29
30:20
31:14
24:19
27:25
25:24
23:28
28:37
15:29
27:37
8:36
9:40

Body
37
28
24
24
23
23
22
21
15
15
12
10
8
3

(Prav.)
-13
-10
-3
-3
-5
-2
-1
-3
(-3)
(-3)
(-6)
(-8)
-13)
(-15)

Okresní přebor přípravek – skup. B
Rk. Tým
Záp. Skóre Body
1. Drahelčice
11 52:03
31
2. Lety
11
83:02
28
3. Dobřichovice
11
31:17
25
4. Hostivice
11 16:10
19
5. Černošice
11 26:25 19
6. Roztoky
11 29:22
18
7. Středokluky
10 31:25
13
8. Dobrovíz
11 27:46
12
9. Všenory
10 26:41
9
10. Č. Újezd
11 27:48
9
11. Řevnice
11 12:59
9
12. Jeneč
11 10:72
0
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78. schůze rady města
ze dne 19. října 2005
(Dokončení ze strany 2)

• I. rada města souhlasí s dělením a scelením

pozemků parc. č. 2737/5, 2703/14 a 2702/8 c, d, e, f (mezi ulicemi Školní a Žatecká) podle předloženého návrhu; II. rada nesouhlasí
s dělením pozemku a, b, neboť v současné
době neodpovídá platnému ÚP (určeny pro
veřejnou zeleň)

• rada města ve věci Špatný odtok dešťových vod (roh ulic Mokropeská a Domažlická) žádá stavební úřad, aby požadoval
po budoucích stavebnících doložit výškové
uspořádání domu vzhledem ke stávajícím
komunikacím; situace je dána založením
objektu a zahrady (OISM: žadatelé stavěli
svůj rodinný dům v letech 2001 a 2002; po
tuto dobu se výška okolních komunikací
neměnila; dům na uvedeném pozemku je
mírně „utopen“, město neumí zabránit vtékání dešťové vody na pozemek; jako návrh
předkládáme ke zvážení, zda by v budoucnu
neměl stavební úřad v rámci stavebního řízení požadovat doložení výškového uspořádání
domu vzhledem ke stávajícím komunikacím,
neboť takovýchto situací je a bude více)

• rada města ve věci Propadlý povrch komunikace (ulice Brusinková) ukládá OISM
zajistit podpis dohody mezi městem a fy
Knetl na zajištění opravy jmenované ulice
• rada

města souhlasí s příspěvkem města
na tlakovou kanalizační přípojku k domu
č. p. 237 v ulici Poštovní ve výši 17 000 Kč

• rada

města souhlasí s přijetím cenové
nabídky na zpracování projektové dokumentace zasíťování pozemků mezi ulicemi
Čapkova a Dobřichovická; PD sítí musí
být navržena v souladu s budoucí nivelitou
komunikace (OISM: od tří poptaných projektantů obdržel jednu cenovou nabídku na
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zpracování PD inženýrských sítí pro RD na
pozemcích města určených k prodeji: fy Provokap, s. r. o. – 73 000 Kč)

• rada města souhlasí s přijetím cenové
nabídky fy Tel-Servis na provedení nutné
přeložky kabelu v ulici Fügnerově – rozpočet firmy je 92 259 Kč bez DPH (OISM:
Předkládáme cenovou nabídku na nutnou
přeložku telekomunikačního kabelu. Program
PHARE přeložky nehradí)

• rada města požaduje předložit nabídky
na vykonávání technického dozoru stavby
– Dostavba ZŠ Mokropsy včetně cenové
kalkulace

• rada města přijímá cenovou nabídku fy
Azaro na založení travnaté plochy hřiště
Radotínská (nabídky na realizaci travnaté
plochy: LandART ateliér, s. r. o. – 329 286 Kč
vč. DPH; Conica, s. r. o.: 467 512,60 Kč vč.
DPH; Azaro, s. r. o.: 326 736,40 Kč vč. DPH)
• rada města ukládá OISM připravit nařízení

o stavební uzávěře na nové povrchy komunikací a předložit radě města ke schválení
(OISM: navrhuje, aby město vyhlásilo stavební uzávěru na nově vybudované povrchy komunikací v délce pěti let: Slunečná; Zd.Lhoty
(úsek Kazínská – Říční); Říční; Luční; Kaštanová; Zahradní; Šeříková; Srbská; Topolská
(úseky Zd. Lhoty – Jasmínová II, Nádražní
– Jasmínová I, Polská – Masopustní nám.);
Brusinková

• rada města souhlasí s podpisem mandátní
smlouvy s vykonavatelem na výkon TDI
na stavbách Provedení hrubých terénních
úprav a pohledové stěny v ulici Pod Višňovkou a Živičná plocha minihřiště U Cihelny
v Husově ulici (cena za sjednané činnosti je
stanovena shodně jako ve smlouvě o dozorování Obnovy stávajících krytů ulic v Mokropsech – pevná cena: 27 668 Kč vč. DPH)
• rada města ve věci Rekonstrukce a dostavba ulice Pod Višňovkou ukládá OISM

z radnice
projednat se stavebním úřadem nutnost realizace chodníku (OISM: původní nabídka fy
Strabag byla podána na základě dokumentace zpracované fy CityPlan; po podání této
nabídky se stavební řízení zkomplikovalo
a stavební úřad požadoval výstavbu chodníku podél rodinných domů a nová část komunikace byla doplněna o chodníkové obrubníky; nabídková cena: 286 638 Kč s DPH)

ventilů včetně hydrotermického vyvážení
soustavy; orientační náklady na osazení
termoregulačních ventilů: cca 150 000 Kč);
II. rada nesouhlasí s osazením termoregulačních ventilů v bytovém domě 1061 a 1062
za odhadnutou cenu cca 150 000 Kč

• rada města souhlasí s navýšením cenové
nabídky na změkčovací filtr pro kotelnu bytového domu v Riegrově ulici (OISM: došlo
k navýšení nabídky o 2 000 Kč oproti částce,
kterou předkládal do minulé rady – město
hradí 3⁄4, tj. 1 500 Kč – jde o částku za uvedení filtru do provozu a dodání první náplně;
rada na svém minulém zasedání odsouhlasila podíl města ve výši 17 475 Kč)

• rada města souhlasí s prodejem pozemku
č. parc. 5252/8 v k. ú. Černošice o výměře
43 m² žadatelům za cenu 400 Kč/m² a doporučuje zastupitelstvu ke schválení (žádost
projednala rada již loni s tím, že navrhla
cenu k prodeji 400 Kč/m²; zájemci o koupi
nyní předložili geometrický plán s přesným
vymezením předmětu prodeje – ulička v chatové osadě u Jedličkových lázní zajišťující
přístup k chatě žadatelů; OISM obdrželo
předběžný souhlas stavebního úřadu s dělením pozemku)

• rada města ve věci Vícepráce fy Strabag, a. s. na akci Obnova stávajících krytů
– Mokropsy, odkládá své rozhodnutí a požaduje předložit podrobný komentář včetně
nároků na rozpočet

• I. rada města souhlasí s předloženou projektovou dokumentací a s rozpočtem rekonstrukce vytápění MŠ Karlická (OISM: jde
o instalaci čtyř nástěnných kotlů a výměnu
radiátorových ventilů – projekt + rozpočet:
619 274 Kč bez DPH, tj. 736 936 Kč s DPH);
II. rada ukládá finančnímu odboru zařadit
do rozpočtu pro rok 2006
• I. rada města bere na vědomí zprávy
o energetických auditech budovy městského
úřadu a bytového domu 1061 a 1062 (OISM:
pro budovu úřadu není v rámci energeticky
úsporného projektu k realizaci doporučena
žádná z posuzovaných variant vzhledem
k jejich finanční náročnosti, návratnosti vložených fin. prostředků a vzniklým úsporám;
pro bytový dům jsou v rámci energeticky
úsporného projektu doporučeny k realizaci
výměna zdroje a osazení termoregulačních

• rada města souhlasí s rekonstrukcí (zateplením) spojovací chodby MŠ Karlická za použití plastové fasády a ukládá OISM zařadit
do plánu (OISM: fy Proarch prostřednictvím
firmy Instama předložila studii rekonstrukce; orientační cena činí při použití hliníkové
fasády 1 294 000 bez DPH, v případě použití
plastové fasády o 200 až 300 000 Kč nižší)

• rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy
o zřízení věcného břemene na vedení veřejné
telekomunikační sítě zasahující do pozemků
ve vlastnictví města č. parc. 107/3, č. parc.
395, č. parc. PK 181/4 a č. parc. PK 204 pod
označením Černošice, Knetl, P043-2-21116
mezi Českým Telecomem, a. s. (oprávněný)
a městem Černošice (povinný) za úplatu
1 109 Kč

• rada města souhlasí s koupí části pozemku
č. parc. 471/10 v k. ú. Černošice ve vlastnictví České pošty, s. p., zasahující do místní
komunikace ul. Ke Švarcavě, zatížené věcným břemenem vedení středotlakého plynovodu (loni došlo k prodeji pozemku České
poště, s. p.; v rámci plošné plynofikace města
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z radnice
na něm bylo vystavěno vedení středotlakého
plynovodu a následně podepsána smlouva
o zřízení věcného břemene; ČP navrhuje
zpětný odprodej části pozemku, který zajistí
plnou šíři místní komunikace a vedení věcného břemene na pozemku města)

• rada města ve věci Odstoupení vítěze výběrového řízení na prodej pozemků č. parc.
2756/25 a č. parc. 2804/4 v k. ú. Černošice
v lokalitě Vápenice souhlasí s oslovením
žadatele, který za pozemek č. parc. 2756/
25 nabízel částku 2 815 Kč/m² a umístil se
tak na druhém místě, a doporučuje zastupitelstvu ke schválení (vítěz žádá vrácení
uhrazené zálohy ve výši 55 850 Kč, ta je však
dle platných podmínek výběrového řízení
nevratná; o pozemek č. parc. 2804/4 nebyl
v letním kole výběrového řízení zájem)
• rada města souhlasí s přijetím daru od
společnosti IBS – Rokal, s. r. o. na výstavbu
hřiště v ul. Husova ve výši 300 000 Kč
• I. rada města ve věci Žádost o odkoupení
části pozemku ve vlastnictví města č. parc.
3421/1 v k. ú. Černošice – lokalita Slunečná
(chatová osada), po kterém je zajišťován
přístup k pozemku a chatě, předběžně souhlasí a ukládá OISM projednat s SÚ dělení
pozemku a posoudit z hlediska dopravního;
II. rada stanovuje cenu k jednání 500 Kč/m²

• rada města souhlasí s umístěním zámkové
dlažby na pozemek parc. č. 394/6 – vjezd do
garáží v domě č. p. 1225 v Černošicích
• rada souhlasí s pořízením informačního
systému pro správu dokumentů od firmy
Exprit za základní cenu 585 480 Kč (vč.
DPH) a dále pořízení nezbytného technického vybavení – tiskáren a čteček čárového kódu a upgrade databázového systému
ORACLE

• rada města bere na vědomí, že 22. listopadu, v den 3. výročí otevření Domu s pečovatelskou službou, se v tomto zařízení usku24

teční Den otevřených dveří a ukládá odboru
kultury uspořádat zde kulturní akci
odbor životního prostředí

• rada města souhlasí s umístěním košů
na psí exkrementy a ukládá TS realizaci
(jde o umístění již zakoupených devíti košů
u prodejen potravin, úřadu, škol, u parčíků
v Komenského ulici, Masopustní náměstí
Mokropsy a v ulici Karlštejnská)
• rada města souhlasí s prořezem stromů na
pozemku č. k. 395 v k. ú. Černošice ve vlastnictví města, kde se koná pouť (dvě vzrostlé
vrby, z nichž jedna je značně naprasklá a koruna zčásti proschlá)
odbor dopravy

• I. rada města ve věci Žádost o udělení
výjimky ze zákazu vjezdu vozidel nad 6 tun
pro stavební fy Haase Pavel do ulice Luční
ukládá odboru dopravy zajistit uzavření
smlouvy, která bude garantovat případné
opravy ze složené jistiny; II. rada ukládá
odboru dopravy před udělením výjimky
zdokumentovat stav uvedené komunikace
• rada města souhlasí 1) s výstavbou přístřešku autobusové zastávky Černošice,
U transformátoru, ul. Slunečná, 2) s 50ti
procentním podílem města na financování
této akce (dosavadní zděná zastávka, která
stojí na soukromém pozemku, je určena
k demolici; nabídka fy Volmut na zhotovení
přístřešku pro nově vystavěnou autobusovou
zastávku činí 64 020 Kč vč. slevy 5 %); fy zajišťuje servis při poškození do 48 hodin)
• rada

městská policie

města bere na vědomí Svodku ke
III. čtvrtletí 2005

• rada

tajemník úřadu

města ve věci Zpráva pro Ministerstvo práce a sociálních věcí o využití budovy bývalého Okresního úřadu Praha-západ
Městským úřadem Černošice souhlasí

z radnice
s odesláním dopisu a s postupem navrženým v předloženém dokumentu

• rada

odbor kultury

města souhlasí s pronájmem sálu v MěKS na tradiční výstavu Dekorace
ze sušených květin, pořádanou ve dnech
10. až 21. 11., a stanovuje cenu za pronájem
8 000 Kč

• rada

města souhlasí s bezplatným zapůjčením sálu v MěKS občanskému sdružení
Společnost Černošice pro potřeby výstavy
Art Černošice 2005 na dobu od 2. 12. do
4. 12. 2005

• rada města jmenuje kronikářem obce pana
Stanislava Janovského

• rada města souhlasí s prodloužením záboru části pozemku č. parc. 10 v kat. území
Černošice pro zřízení staveniště pro stavební
úpravy kostela do 31. 12. 2005 za podmínky,
že v době od 27. 10. 2005 do 3. 11. 2005 bude umožněno bezpečně vstupovat na hřbitov hlavním vchodem a žadatel zajistí po
dobu uzavření hlavního vchodu na hřbitov
úklid sněhu v šířce 1,5 m od ul. Komenského
k dolnímu vchodu na hřbitov tak, aby bylo
možno vstupovat na hřbitov dolním vchodem
• rada města souhlasí s přístavbou rodinného domu č. p. 1580 na pozemku č. parc. 40/
97/3 v kat. území Černošice o výměře 13,6
× 7,9 × 4,75 m dle předložené projektové
dokumentace
technické služby

• rada města souhlasí s nákupem křovinořezu v hodnotě cca 26 000 Kč pro údržbu
travnatých ploch na území celého města
(nyní jsou k dispozici pouze 2 ks s vyšším
výkonem a 1 ks křovinořez s výkonem nižším, což je nedostačující)
• I. rada města ve věci Žádost o zřízení
nové zkratky a její údržbu ukládá TS pro-

sekat pěšinu přes parcely č. 197/2 a 181/6
v Černošicích u kostela (žadatel chce zřízení nové zkratky podél svého pozemku,
která by ústila přímo na koleje tratě Praha
– Beroun); II. rada rozhodla, že zde nebude
prováděna zimní údržba a ukládá TS umístit informační tabulku s nápisem Na vlastní
nebezpečí

• rada města ve věci Stav povrchu vozovky
ulice Školní ukládá TS ve spolupráci s OISM
předložit návrh řešení, které umožní provádět na tomto úseku zimní údržbu včetně
vyčíslení nákladů (Školní je v úseku od křižovatky s Mokropeskou po křižovatku s ulicí
K Lesíku v takovém technickém stavu, že je
možné ji označit jako nesjízdnou; oprava
není v technických možnostech TS)
• rada města ve věci Stav povrchu vozovky
ulic V Mýtě, Olbrachtova ve vztahu k zimní údržbě ukládá TS ve spolupráci s OISM
předložit návrh řešení včetně vyčíslení nákladů (během výstavby kanalizace v těchto
ulicích došlo k narušení povrchu vozovek;
tyto komunikace budou v zimě neudržovatelé v případě, že nebudou přijata opatření
k nápravě současného stavu)

• rada města ve věci Omezení vjezdu nákladních vozidel do ulice Brusinková ukládá
odboru dopravy prověřit nosnost komunikace dle projektu (obyvatelé ulice žádají
umístění dopravní značky omezující vjezd
vozidel nad 6 tun)
• I. rada pověřuje odbor dopravy dotázat se
ROPIDu na výši podílu města na nákladech
při případném zvýšení počtu autobusových
spojů ze žel. st. Černošice do zastávky Vráž
u transformátoru od všech vlaků (a k vlakům)
• rada pověřuje městskou policii kontrolovat průjezdnost ulice Ke hřišti a postihovat
parkování v rozporu s dopravními předpisy;
současně pověřuje OD a TS umístit doprav25

z radnice
ní značku „Zákaz zastavení“ na všech vjezdech na Masopustní náměstí

• rada

pověřuje TS přeinstalováním dopravního značení za účelem obrácení
jednosměrného provozu v ulici U Mlýna,
případně dočasným umístěním přenosných
dopravních značek upozorňujících na změnu místní úpravy

• rada

pověřuje odbor životního prostředí
prověřit zákonné možnosti zpřísnění podmínek pro pohyb psů a konzultovat možná
opatření s jinými městy

• rada pověřuje městskou policii zajistit ve
spolupráci se Sborem dobrovolných hasičů
a s dopravní a bezpečnostní komisí realizaci
akce Bezpečné Černošice 2006 dne 19. května 2006

• rada města bere na vědomí zápis ze zasedání komise investiční a konstatuje, že většina navržených opatření je již realizována

79. schůze rady města
ze dne 26. října 2005
odbor investic a správy majetku

• I. rada města souhlasí s demolicí chaty
č. e. 01012 a se stavbou rodinného domu na
pozemcích parc. č. 1485 a 1486/1 v ulici Mánesova; II. rada souhlasí s udělením výjimky
ze stavební uzávěry na povrch komunikace
Mánesova pro vybudování vodovodní a plynovodní přípojky za podmínky, že plynovodní přípojka bude provedena protlakem
a na opravu povrchu po výkopech vodovodní a plynovodní přípojky dá stavebník
záruku 3 roky
• rada města ve věci Posouzení nabídek
na výkon technického dozoru na stavbě
Základní školy v Mokropsech souhlasí, aby
TDI prováděl Ing. Kubišta
• rada města bere na vědomí, že město Černošice podá žádost o grant z fondu kultury
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Středočeského kraje o finanční příspěvek na
konání Masopustu za sdružení pořádající
masopust v Černošicích.

80. schůze rady města
ze dne 2. listopadu 2005

• rada města souhlasí s přeložkou vrchního
vedení NN na pozemku parc. č. 3137/1
u ulice Slunečné 1410 za předpokladu, že
nebude narušen povrch stávající komunikace
• rada města souhlasí s rozšířením kabelové
sítě NN pro pozemek parc. č. 1065 v ulici
Bezručově za předpokladu, že nebude narušen povrch stávající komunikace

• rada města souhlasí s přeložkami kabelového vedení VN a NN a stavbou trafostanice
– ulice Radotínská, Sadová – podle upraveného projektu za předpokladu, že nebude
narušen povrch stávajících komunikací
(v ul. Sadová provést protlakem)
• rada města ve věci Dostavba základní ško-

ly bere na vědomí informaci OISM, že dne
31. 1. 2005 obdrželo město od MF Rozhodnutí na akci Dostavba základní školy; byly
potvrzeny finanční prostředky pro r. 2005
a 2006 v požadované výši 29 848 tis. Kč.

• rada města souhlasí s odvodněním ulice
Karlštejnské podle navržené varianty č. 3
– návrh odvodňovacího žlabu

• I. rada města souhlasí s rozšířením MŠ
Karlická v první fázi dle alternativy č. 1
(město má k dispozici PD z roku 2002, dle
které se kapacita školky navýší o 17 dětí
včetně nutného zázemí; na tento projekt je
i stavební povolení. Pokud je chce využít,
musí se částečně přepracovat dle nového
zákona č. 410/2005Sb. OISM předkládá cenový návrh autora projektu – cena přepracování činí 24 000 Kč. Odhadnutý celkový
náklad činí 1,7 mil. Kč bez DPH (přesný

z radnice
rozpočet bude zpracován). Z uvedeného
vychází investiční náklad cca 100 000 Kč na
1 dítě. Výhodou tohoto řešení je skutečnost,
že po výběru dodavatele (do 2 mil. Kč bez
klasického výběrového řízení) můžeme
stavbu začít realizovat vlastně okamžitě;
II. rada ukládá OISM zajistit podání žádosti
o poskytnutí dotace na přístavbu MŠ v rámci krajského programu obnovy venkova;
III. rada ukládá OISM předložit nabídky na
dopracování PD na variantu č. 2 (alternativa nástavby MŠ za cca 4 mil. Kč řeší novou
kapacitu – navýšení o 25 dětí, což představuje 160 000 Kč investičních nákladů na
1 dítě). U této alternativy je nutno zpracovat
projekt, musí proběhnout stavební řízení
– předpoklad vydání stavebního povolení je
6 měsíců. Krajský úřad vypsal dotační titul
Občanská vybavenost (vč. MŠ). Je možno
žádat max. o 70 % dotace z nákladů.

• rada města konstatuje, že v současné době

není ve finančních možnostech města realizovat obnovu stávajícího krytu ulice Tyršova
(cenová nabídka fy Strabag činí 1 379 267 Kč
vč. DPH)

• rada města souhlasí s přeložením přípojky

plynu pro zimní stadión, nutnou pro rozšíření komunikace a posunutí chodníku, za cenu nabídnutou firmou S. V. A. (32 308,50 Kč
vč. DPH)

• rada města ukládá OISM jednat s STE
o provedení přeložky kabelového vedení
v ulici Fügnerova na náklady STE; v případě
neúspěchu v jednání souhlasí rada města
s provedením přeložky el. kabelů VN a NN
na náklady města (pokud by byly kabely
zachovány v původním stavu ve vozovce,
bylo by krytí kabelů VN cca 50 cm a NN cca
30 cm, což neodpovídá platným normám),
náklady činí cca 350 000 bez DPH
• rada

města souhlasí s předloženou studií
přístavby vstupního objektu ZUŠ a souhlasí

se zpracováním dalšího stupně PD

• rada města souhlasí s předloženým zněním přílohy č. 2 – Souhlas stavebníků
s převodem práv a povinností ze smlouvy
o výstavbě (Bytové družstvo Barton požádalo o odsouhlasení textu, nutného jako
příloha pro katastr nemovitostí ke smlouvám o převodu nových bytových jednotek
ve střešní nástavbě domu v Riegrově ulici
1061 a 1062)
• rada města souhlasí s prodloužením nájemních smluv na byty v DPS a konstatuje,
že prodloužení nájemní smlouvy na byt
č. 217 v DPS bude podmíněno lékařským
vyšetřením
• rada města souhlasí s poskytnutím 6 m²
zámkové dlažby na úpravu části chodníku
před vstupem na pozemek u č. p. 160 v ulici
V Dubině

• rada města ukládá OISM zařadit do plánu
investičních akcí pro rok 2006 úpravu povrchu komunikace V Mýtě podle varianty
č. 2 (upravit komunikaci v plné šíři – cca
1,5 mil. Kč)

• rada města souhlasí s následujícím navrženým řešením: majitel dá souhlas se stavbou
komunikace i dešťové kanalizace ve Školní
ulici na svém pozemku – uvažuje i o případném darování – za předpokladu, že město
při stavbě komunikace Školní vybuduje na
protilehlé straně ulice proti vchodu k jeho
RD jedno parkovací automobilové stání na
pozemku města
• rada města souhlasí s přijetím cenové nabídky fy Strabag a s vybudováním chodníku
a osazením chodníkových obrubníků v ulici
Pod Višňovkou – důvodem k souhlasu je
zařazení komunikace do kategorie „průjezdná“ (nabídková cena – 286 638 Kč vč. DPH)

• rada města souhlasí s uzavřením Dohody
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností Středočeská energetic27

z radnice
ká, a. s. (budoucí oprávněný) – nové vedení
NN přes pozemky ve vlastnictví Města Černošice (budoucí povinný) č. parc. PK 718/2
a č. parc. 3029/13 v k. ú. Černošice za úplatu
10 000 Kč a doporučuje zastupitelstvu ke
schválení

• rada města souhlasí s uzavřením Dohody
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se společností Středočeská energetická, a. s. (budoucí oprávněný) – nové vedení
VN a NN přes pozemky ve vlastnictví města
(budoucí povinný) č. parc. PK 508/1, PK
717/2, PK 493/10, PK 717/4 a PK 717/3 v k.
ú. Černošice za úplatu 10 000 Kč a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
• rada města souhlasí s uzavřením Dohody o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene se společností Středočeská energetická, a. s. (budoucí oprávněný) – nové
vedení VN a NN přes pozemky ve vlastnictví města (budoucí povinný) č. parc. PK
181/6, PK 197/2, 4319, PK 197/1, 4325/2,
4327 a 4373 v k. ú. Černošice za úplatu
30 Kč/bm a doporučuje zastupitelstvu ke
schválení

• rada města trvá na jednorázové úhradě
10 000 Kč za zřízení věcného břemene
(reakce STE na předchozí jednání ve věci
oceňování věcných břemen a navržené ceny u budoucích staveb v ul. Dobřichovická,
Mokropeská)

• rada města děkuje společnosti BTN Trade, s. r. o. a souhlasí s uzavřením Darovací
smlouvy mezi městem Černošice a společností v podobě opakovaného finančního
daru 65 000 Kč/rok po dobu trvání provozu
betonárny v Černošicích (ochrana životního
prostředí v Černošicích – kvalitnější údržba
a úklid města)

• I. rada města souhlasí s prodejem pozemku č. parc. 2756/25 žadateli za cenu
2 815 Kč/m² (nabídka vyhodnocena jako
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druhá v pořadí); II. na sousední pozemek
č. parc. 2756/24 doporučuje rada žadateli
podat nabídku do současně probíhajícího
nabídkového řízení

• rada města doporučuje zastupitelstvu
schválit změnu kupujícího pozemku č. parc.
2804/2 v k. ú. Černošice, lokalita Vápenice,
za předpokladu, že bude doloženo prohlášení souhlasu vítěze výběrového řízení za cenu
2 770 Kč/m²

• rada města bere na vědomí Přehled průběhu soudního řízení ve věci restituce mateřské školy v Husově ul., který na žádost pí
starostky provedl právník zastupující město
v probíhajícím soudním sporu
• rada města ukládá vedoucí TS podat radě
města informace, jak došlo k zahrnutí materiálu firmy Pavel Švestka, s. r. o. uskladněného na skládce U Dubu
• rada města navrhuje jednat o odprodeji
části pozemku PK 732 v k. ú. Černošice za
cenu 1 500 Kč/m²
• rada

finanční odbor

města schvaluje vyřazení opotřebovaného drobného hmotného majetku DPS,
SO, KS

• rada města souhlasí s prominutím platby
za stočné (cca 1 612 Kč) žadateli, Střední
1321, dle návrhu TS a FO (v době dovolené
došlo na vnitřním rozvodu vody objektu
k poruše, při které uniklo větší množství
vody na zahradu)
odbor životního prostředí

• I. rada města souhlasí s vysázením keřů
(habr) na zelený pruh podél komunikace
Dobřichovické v délce plotu žadatele; II. rada ukládá vypracovat cenový návrh na zazelenění komunikace Dobřichovická (úsek
Slunečná – Mokropeská); III. rada města
ukládá TS spolupracovat při plánovaném
osázení komunikace Dobřichovická

z radnice
technické služby

• rada města pověřuje podepisováním smluv
o nájmu hrobového místa podle § 25 zákona
č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví pí Petelíkovou a Ing. Filovou
odbor dopravy

města vzalo na vědomí otevřený dopis občanů a informace pí starostky o možnostech
řešení situace po vydání budovy MŠ Husova
a pověřila radu města prověřit finanční náročnost navržených řešení); termín: 30. 11.
2005

• rada města bere na vědomí odstranění
• rada města ukládá OD projednat osazení telefonního
automatu v chatové osadě La-

ul. Brusinkové dopravním značením omezujícím vjezd nákladních vozidel do 10 tun

• rada města souhlasí se zněním Smlouvy

o uzavření budoucích darovacích smluv
č. 1/2005 a Smlouvy o spolupráci a podmínkách při provedení výstavby staveb
pro zajištění infrastruktury v lokalitě
Rybníčky č. 2/2005 se společností Skanska a doporučuje je zastupitelstvu města
ke schválení

• I. rada města souhlasí s ponecháním
pozemku ve vlastnictví města (parc. č.
1733/6 – pruh podél ulice Vrážská) a ukládá
starostce města jednat se společností IBS
Rokal, s. r. o. o možném budoucím darování pozemku s vybudovaným náměstím
v rámci Centra Vráž městu; II. rada ukládá
SÚ projednat se zpracovatelem ÚP zpracování regulačního plánu na lokalitu Centrum
Vráž; III. rada ukládá starostce města jednat
s firmou IBS Rokal, s. r. o. o úhradě za zpracování regulačního plánu

• rada města požaduje od ministerstva vnitra (odbor dozoru a kontroly veřejné správy)
zaslání dopisu o nedostatcích zjištěných
v Obecně závazných vyhláškách a nařízeních města řádnou poštou s podpisem vedoucího odboru
• rada města ukládá FO prověřit navržené
varianty financování platů zaměstnanců
MŠ Topolská a předložit radě města návrh
vhodného řešení
• rada města ukládá OISM prověřit finanční

náročnost navržených řešení (zastupitelstvo

vičky

• rada města ukládá školské komisi projednat Výroční zprávu ZŠ Černošice

• rada města ukládá vedoucímu FO trvale
monitorovat všechny vypsané dotační tituly,
které budou dosažitelné pro město, a pravidelně podávat zprávy radě města (1x měsíčně)

• I. rada města ukládá OŽP prověřit na Státní meliorační správě možnost revitalizace
toku Švarcavy; II. rada ukládá TS zařadit
do plánu práce vyčištění koryta Švarcavy,
pokud tak neučiní Státní meliorační správa
• rada města ukládá OD připravit dopis
SÚS Kladno s žádostí o provedení generální
opravy komunikace Vrážská

• rada města ukládá TS ve spolupráci
s OISM (a firmou Strabag) zajistit doasfaltování prostoru mezi krajnicí a chodníkem
v dolní části komunikace Vrážská (nad Kazínem)
• rada města žádá OD o prověření možnosti
zřízení přechodu pro chodce v dolní části
komunikace Vrážská (nad Kazínem)

• rada města ukládá OŽP prověřit možnost
prodeje pytlů na bioodpad v obchodech
v Černošicích (vytipovat vhodné obchody
a domluvit s prodejci)

• I. rada města ukládá OISM zajistit dokončení štítové stěny – začištění (štít směrem
k trafostanici), a současně zajistit uzavření
otvoru ve věžičce kapličky (např. sítí) – zabránění možnosti vlétání ptáků.
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Minulá tajenka: Rodinný dům od architekta Jandy
Jedním z černošických architektonických pokladů je dům č. p. 368 v Dolních Mokropsích. Autorem návrhu je význačný architekt František Janda
(1886–1956), žák Jana Kotěry na speciální škole architektury při Uměleckoprůmyslové
škole v Praze. Janda, který patřil
ke stoupencům modernějšího
pojetí architektury, jednoduché
v plastických formách, se zúčastnil více než devadesáti veřejných
i soukromých architektonických
soutěží a získal v nich řadu
ocenění. Mezi jeho významná
díla patří regulační plány města
Poděbrady s lázeňskými objekty
a regulační plán pro Mladou
Boleslav, dále krajský soud s věznicí v Mladé Boleslavi, spořitelna v Uherském Hradišti a činžovní domy
Umělecké besedy v Praze - Bubenči.
Rodinný dům č. p. 368 projektoval Janda v červnu
roku 1928 pro Bohumila Poňku. Stavitelem byl Josef
Kříž z Dolních Mokropes. Konstruktivistický dvojpatrový dům se samostatným schodišťovým přístavkem

stojí na vyvýšeném místě v rozlehlé zahradě. Zděný
dům s tónovanou břízolitovou omítkou je působivý
souhrou okenních otvorů místy s nadokenními
i parapetními římsami s květinovými žlábky, skleníkem v suterénu a zejména
zdůrazněnou terasou ve druhém patře zahradního průčelí
s částečným přesahem rovné
střechy.
Pozoruhodným detailem,
který umocňuje toto v mnoha
směrech vyvážené architektonické dílo, je oddělená válcová
stavba točitého schodiště s prosklenou horní částí a rovnou
střechou (gloriolet), spojená
s obytnými prostory v prvním patře železobetonovou
pergolou nesenou čtyřmi sloupy. Dům je dochován
v exteriéru i interiéru téměř v původním stavu bez
výraznějších stavebních úprav. Po mnohaleté odmlce
je dům od roku 2005 v majetku vnuka původního
majitele, který plánuje jeho postupnou obnovu.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou

VODOROVNĚ: A. Řím. 49; opak smutna; předložka – B. Soc. dem. politik; plošná míra; napodobovat psa – C. Zátopkovo jméno; šílenství; afr. republika – D. Jméno austral. herce Gibsona; pytlácké nástrahy; mléčný výrobek; sloní špičák – E. Kovbojská náčiní; označení mouky;
výtvarná technika – F. Rosol; šmudla – G. Česká řeka; lat. umění – H. Textilní plodina;
konec partie šachu – I. Řadová číslovka; krétské pohoří – J. Angl. zápor; velbloudí kříženec
– K. Slov. souhlas; nepřítel zahrádkářů (zastar.) – L. Hrdlo; pryž; postranice – M. Vyrobit
v kovárně; časopis pro teenagery – N. Konexe; vojenská policie (amer.); ostych – O. Bezválečný stav; kůly; prudký pokles – P. Jméno ukraj. spisovatele Hončara; formát papíru; kopie
– R. Přednášející; krycí tkáň organismů – S. Slov. jestli; otesán; model automobilu Ford.

SVISLE: 1. Pražský Institut klinické a experimentální medicíny (zkr.); vybíravá v jídle; pryskyřice (nářeč.) – 2. Pevný pružný pásek; hráčská náhrada peněz; malý kutil – 3. Hudebník
Pražského výběru (Vilém); první část tajenky; hrdina. – 4. Násep; býv. Okresní stavební
podnik; druh paliva; číslovka – 5. Název písmene; značka spotřební elektroniky; Maupassantovo jméno; asijský stát – 6. Jediná; označení českých letadel; stará solmizační slabika; metla středověku; karetní hláška – 7. Amor; šimpanz; SPZ Mladé Boleslavi; zápach; iniciály spisovatelky Kantůrkové – 8. Iniciály spisovatele Vaculíka; hernie; franc. umění; taťka
(z franc.) – 9. Důlní pracoviště; pysk; nálevny; osobní identifikační číslo (zkr.) – 10. Druhá
část tajenky; šachová remíza – 11. Směs koření; lokátor; mediálně proslulý východočeský
výtvarník (Vladimír) – 12. Směs lihu, petroleje a etyléteru; začátek; žen. jméno.
Nápověda: J. nar – N. MP – S. Ka – 6. ut – 8. kýla – 12. etol.
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Vánoční přání dorazilo až z Gerbrunnu
Koncem listopadu dorazilo e-mailem na odbor kultury vánoční přání, jehož
překlad rádi uveřejňujeme. Okruh iniciativ pro evropská partnerství mezi městy
(IGEP), občanské sdružení ve městě Gebrunn, v něm přeje všem obyvatelům své
partnerské obce Černošice poklidné svátky vánoční a úspěšný rok 2006 a těší se na
(red)
další partnerská setkání v budoucím roce.

Vánoční trhy v Karlštejnské začínají 17. prosince
Město Černošice ve spolupráci s agenturou Alotrium vás srdečně zve na vánoční
trhy, které se budou konat v sobotu 17. prosince od osmé hodiny ranní v Karlštejnské
ulici. Letos je pro vás připraveno více stánků a bohatý program. Odpoledne vystoupí zpěvačka Betty Cooper z Austrálie a divadlo Trakař se svojí vánoční legendou od
zvěstování po příchod tří králů (představení s loutkami v nadživotní velikosti), dále
se můžeme těšit na koncert pěveckého souboru Chorus Angelus a hudební školy
Yamaha. Bližší informace najdete na plakátech a na městském webu. Karlštejnská
ulice bude po dobu konání trhu od nádraží až k vjezdu na parkoviště u samoobsluhy Bobík zcela uzavřena. Ještě jednou vyzýváme všechny výtvarníky a umělce, kteří
by se rádi na těchto trzích prezentovali svými díly a přispěli tak k dobré náladě nás
všech, aby se do 12. prosince přihlásili na odbor kultury tel. číslo 251 641 116 nebo
Za odbor kultury Pavel Blaženín
602 200 817, e-mail kultura@mestocernosice.cz.

Město Černošice vyhlašuje granty pro rok 2006
Město Černošice vyhlašuje pro rok 2006 grant pro práci s mládeží a grant pro oblast
kultury. Podmínky a formuláře pro oba granty jsou k vyzvednutí v podatelně MěÚ
v Riegrově ulici. Řádně vyplněné formuláře je třeba odevzdat do podatelny MěÚ nebo
zaslat poštou do 31. 1. 2006. Rozhodující je přitom razítko podatelny nebo pošty. Upozorňujeme, že podmínkou pro zařazení žádosti do grantového řízení je včasné a řádné
vyúčtování přidělené dotace v roce 2005. Výsledky grantového řízení budou zveřejněny v Informačním listu a na internetových stránkách města. Další informace lze získat
na telefonním čísle 251 641 116, e-mail: kultura@mestocernosice.cz.
Za školskou komisi J. Bosková, za odbor kultury P. Blaženín

Zápis prvňáčků se bude konat 26. ledna příštího roku
Zápis prvňáčků do Základní školy Černošice se koná 26. ledna 2006 od 13.00 do
19.00 v budově ZŠ Černošice, Komenského 77. Zapsány budou děti narozené v době
od 1. 9. 1999 do 31. 8. 2000. Rodiče k zápisu přinesou rodný list dítěte. Přednostně
budou zapsány děti s trvalým bydlištěm v Černošicích a děti s trvalým bydlištěm
ve Vonoklasech.V případech, kdy budete žádat odklad povinné školní docházky,
PhDr. Zdeněk Moucha, ředitel školy
informujte se prosím ve škole.
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Obchodní kancelář pro zákazníky ČEZ se stěhuje do Letů
Budova STE v Černošicích bude uzavřena. Obchodní kancelář pro zákazníky provozovaná firmou Elektromontáže se proto od 1. 12. 2005 přemístila do Letů, kde lze
podat žádost o připojení, zvýšení příkonu, zaizolování vodičů, vyjádření k sítím energetiky, převod a namontování elektroměru atd. a to pro celou ČR mimo Jihomoravského
a Jihočeského kraje. Provozní doba: Pondělí: 8.00–15.00; úterý: 8.00–15.00; středa:
8.00–17.00; čtvrtek: 8.00–14.00; pátek: 8.00–14.00. Adresa kanceláře: ČEZ Zákaznické služby Obchodní kancelář, Elektromontáže, s. r. o., smluvní partner, Polní 450
(Karlštejnská křižovatka), 252 29 Lety. Tel. číslo 840 840 840 je zákaznická linka, na
kterou lze hlásit poruchy el. proudu, nesrovnalosti ve fakturách atd. Tel. a fax. spojení na
OK Elektromontáží je 242 410 601.
Václav Brož, jednatel firmy Elektromontáže

Výstava projektů se uskuteční v lednu
V MěKS na Vráži se od 27. do 29. ledna uskuteční výstava připravovaných i rozpracovaných projektů – dopravní generel, silnice, stavební projekty (i soukromé), generel hřišť,
územní plán včetně dokumentů, které představí postupný rozvoj města za posledních
(red)
120 let.

Z mokropeské kapličky bude výstavní síň
Pro někoho kaplička, pro jiného zase bývalá hasičská zbrojnice v Mokropsích se
dočkala důkladné rekonstrukce. Tato významná pamětihodnost tak bude moci od
února sloužit nám všem, a to jako výstavní prostora. Teď už záleží jenom na vás, vážení

spoluobčané, zda se dokážete chopit této
jedinečné příležitosti a výstavní prostory zaplníte. Bližší informace získáte na
odboru kultury (tel.: 251 641 116) nebo
na kultura@mestocernosice.cz. Uvítáme
jakýkoli zajímavý námět na výstavu, a pokud jste výtvarně činní, budeme jedině
rádi, když zde své dílo představíte veřejnosti. Nad kapličkou převzala patronát
paní Lada Sklenářová, která bydlí v těsné
blízkosti kapličky (ul. Na skále 634, tel.:
251 640 170), a bude mít na starosti její
otevírání. Slavnostní otevření zrenovované kapličky proběhne za zpěvu vánočních
písní v podání dětí Základní umělecké
školy v neděli 4. prosince v 19.00.
Pavel Blaženín
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Ať ruce zase tleskají! Tentokrát v Den otevřených dveří
I letos v předvánočním čase připravila mokropeská Základní škola pro rodiče
a děti zajímavé odpoledne. A na co se příchozí mohou těšit? Co uvidí a uslyší? Divadelní představení Král Lávra, aerobik, country tance, pásmo básniček a scének,
taneční skupinu Fantazie, těšit se mohou i na zpívání na schodech a možná i šerm.
Ve škole najdou také různé tvůrčí dílny,
kde si budou moci vyzkoušet to, co žáci
a učitelé dělají ve vyučování. A opět na
všechny čeká prodejní výstava. Akce,
se koná 15. prosince od 16.30 hodin.
Den konání zajímavého odpoledne
je ve škole navíc také Dnem otevře(en)
ných dveří.

Kočičí útulek hledá dobrovolné pomocníky
Útulek pro ztracené a opuštěné kočky v Dolních Černošcích – Lipencích naléhavě
potřebuje dobrovolné pomocníky na výpomoc a péči o zhruba čtyřicet kočiček. Jde
o velký dům, kde kočky víceméně žijí volně, mají výběh na zahradu a v domě se pohybují bez omezení. Pokud jste ochotni pomoci či znáte vhodného dobrovolníka, který
má rád kočky, prosím neváhejte a zavolejte zřizovatelce útulku paní Kopáčové na telefon 251 640 953 (volat raději ráno či večer, tak kolem sedmé, osmé hodiny) nebo mobil
Eva Kopáčová, útulek pro ztracené a opuštěné kočky
607 101 057. Všem předem děkuji.

Pozvánka na 1. komorový Jarmark
Krajská hospodářská komora Střední Čechy přichystala na druhou polovinu ledna
projekt nazvaný 1. komorový Jarmark. Je určen podnikatelům – členům Hospodářské
komory ČR, kteří prostřednictvím Jarmarku získají možnost setkat se v jeden den
v prostorách sídla úřadu HK ČR v Praze. Zástupci členských firem na místě poznají
způsob prezentace jejich konkurence a mohou navázat zajímavé kontakty. Jarmark
zajistí zájemcům zdarma prostor v budově komory, za mírný poplatek pak technické
zázemí, stoly a stojany na propagační materiály. Firmám bude nabídnuta adjustace
ukázek v konferenčním sále, prezentace projekcí v počítačové učebně, možná bude
i prezentace na velkoplošných obrazovkách. Podnikatelé budou moci využít k vlastnímu jednání nerušené koutky s občerstvením. Závaznou přihlášku zájemci naleznou na
http://dotaznik.komora.cz/jarmark/. Uzávěrka přihlášek je 23. prosince.
Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Oblastní kancelář Praha-západ, Pražská
24, 252 10 Mníšek pod Brdy, tel.: 318 590 711, ohk@hkpz.cz, www.hkpz.cz
Informační místo pro podnikatele, RM Praha západ, Pražská 24, 252 10 Mníšek pod
Brdy, tel: 318 590 712, Rmpraha-zapad@inmp.cz
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Vánoční koncert Big Bandu Václava Zelinky
Opět po roce, 9. prosince od 20.30, zazní v černošickém ClubKinu swing. A to
v podání orchestru nesoucího jméno svého zakladatele (založen roku 1945) Václava
Zelinky. Big Band hraje především hudbu známých světových, ale i českých kapel.
Jména Count Basie, Glenn Miller, Tommy Dorsey, Karel Vlach, Vlastimil Kloc a další
jsou již v populární hudbě a jazzu všeobecně známé pojmy. Zmíněný Tommy Dorsey
by se letos dožil sta let, a proto mu bude věnováno jako vzpomínka několik skladeb
z jeho repertoáru. Orchestr hraje některé skladby jak v původních aranžmá, tak
i v úpravách odpovídajících současnému pojetí swingu. Kromě „osvědčených“ skladeb zazní i další, již méně známé kusy Elly Fitzgeraldové, Franka Sinatry atd. Těšíme
se na hojnou účast posluchačů hudby, jež má mnohaletou historii, ale která stále
Oldřich Průša
ve svém vývoji pokračuje.

Timudej si to rozdá s Tleskačem
Před vánočními svátky, v sobotu 17. prosince od 20.30, si přijďte zaskotačit do ClubKina s kapelami Timudej a Tleskač. Černošická kapela Timudej hraje už jedenáct let
a v jejích skladbách zní prvky ska, funky, reggae, rocku, popu a možná i žánrů, o kterých ani samotní členové této zběsilé formace nevědí. Další z vystupujících kapel s příznačným názvem Tleskač (Pilsner Ska Orchestra – Plzeňský miniorchestr), holdující
muzice skočné a jamajské, je jednou z nejlepších ska kapel v Čechách. Nespoutaný
zpěvák a frontman kapely Miroslav Prasopes Císler společně s dynamickou dechovou
sekcí a dalšími členy skupiny vám nalije do žil koňskou dávku energie a bezbolestné
(pb)
infuze dobré nálady. Pokud máte rádi humor a dobrou muziku, jste zváni.
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Tip na Vánoce? Kniha Černošice, vilové město na Berounce

Pokud chcete své blízké překvapit pod stromečkem nevšední publikací, věnujte prosím
pozornost této nabídce. V těchto dnech vychází ojedinělý soubor historických fotografií,
zachycujících naše město od konce 19. století
až po 30. léta 20. století. Vzácné dokumenty
přibližují čtenářům, jak se z malé vesničky
v malebném údolí Berounky stávalo letovisko
s mnoha architektonickými skvosty. Soubor
pohlednic zapůjčilo město Černošice a umožnilo tak vznik publikace, ve které je shrnuta
etapa jeho bouřlivých proměn. Kniha je určena
nejen pamětníkům, ale všem, kteří se chtějí
o historii Černošic dozvědět co nejvíce. Publikaci nazvanou Černošice, vilové město na
Berounce, koupíte v pokladně MěÚ v Riegrově
ulici a v černošických trafikách.
(pb)

Vánoce s černošickým Pramínkem a jeho hosty
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Koncert vážné hudby v sále Základní umělecké školy
Odbor kultury vás zve na sobotu 17. prosince od 19.00 do sálu Základní umělecké školy
ve Střední ulici 403 na Recitál Jany Vavříkové-Douchové (viola) a Ester Godovské (klavír).
Zazní díla Carla Stamitze – Koncert D dur a Franze Schuberta – Sonáta a moll Arpeggione. Jana v roce 1999 získala 1. cenu v soutěži konzervatoří České republiky, o rok později
získala 1. cenu na prestižní mezinárodní interpretační soutěži Beethovenův Hradec 2000
a dostala tak příležitost sólově vystoupit na hudebním festivalu Ludwiga van Beethovena
v Teplicích. Ester sólově vystupovala v Paříži, Berlíně, Drážďanech, Braunschweigu, Vídni,
Praze a Piešťanech. Spolupracovala s Janáčkovou filharmonií Ostrava, komorním orchestrem Berg, Talichovým komorním orchestrem a Janáčkovým komorním orchestrem. V souPavel Blaženín
časné době působí jako pedagog na Konzervatoři J. Ježka v Praze.

Černošičtí výtvarníci vystaví svá díla
V pražské galerii U Zlatého kohouta, Michalská 3, Praha 1, bude 1. prosince v 18.00
zahájena výstava černošických výtvarníků. Eva Kopáčová představí své tapisérie, Jaroslav Vacek fotografie a serigrafie a Daniel Vojtíšek fotografie. Výstava potrvá do
(red)
14. prosince.

Adamusovo trio přednese díla předních světových mistrů
Odbor kultury vás zve na koncert známého Adamusova tria, které hraje ve složení
Jan Adamus (hoboj, anglický roh), Jitka Adamusová (housle) a Květa Novotná (cembalo). Koncert se uskuteční v pátek 2. prosince od 20.00 v budově Základní umělecké
školy ve Střední ulici 403. Zazní díla J. S. Bacha, Charlese Gounoda, Antonia Pasculli,
Antonína Dvořáka a Bedřicha Smetany. Jedním z cílů Adamusova tria je hledání nových zvukových možností a kombinací nástrojů. Orientuje se jak na hudbu barokní
či klasickou, tak na hudbu romantickou a moderní. Trio už koncertovalo v Německu
(Berlin – Schauspielhaus, Schloß Charlotenburg, Landshuter Hofmusiktage), v Rakousku (Salzburg, Wien), ve Španělsku, ve Švýcarsku (Bern, Bielersee-Festival), ve
Francii (Janáček Festival Paříž, L‘automne Musical) a ve Spojených arabských emirátech.
Pavel Blaženín
Spolupracuje i s rozhlasem a televizí a natočilo několik CD.

Maminky mají příležitost zacvičit si s dětmi a navázat přátelství
Zveme všechny maminky s dětmi na společná setkání, která se konají vždy ve čtvrtek
od 9.30 do 11.30 v Městském kulturním středisku na Vráži, Mokropeská 1208. Na pořadu je nejen cvičení s dětmi, ale i výměna zkušeností, příjemné posezení a samozřejmě
i možnost navázat nová přátelství. Vezmete-li sebou hračku, s níž si už vaše dítě nehraje, můžete ji věnovat ostatním dětem, kterým se bude líbit. A nezapomeňte! Hrneček
Další informace na tel.: 603 182 40 (Andrea) a 774 139 001 (Jarka]
na kávičku sebou.
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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
Po půlnoci – detektivní povídky různých autorů; AJVAZ, Michal: Druhé město
– román; CABROL, Christian: Operační sál – příběh z lékařského prostředí; COELHO,
Paulo: Ďábel a slečna Chantal – psychologický román; COLE, Martina; FRANCOME,
John: Falešná hra – detektivní příběh z dostihového prostředí; CHILD, Lincoln: Utopie
– thriller; KELLERMAN, Jonathan: Psychopat – psychologická detektivka; KOONTZ,
Dean: Podivný Thomas – román z Kalifornie; KUBÁTOVÁ, Marie: Erbovní povídky
– historické povídky; McBAIN, Ed: Sníh – americká detektivka; McDERMIDOVÁ, Val:
Záhada zimní zahrady – anglický detektivní román; MORRISONOVÁ, Toni: Láska
– román; PILCHER, Robin: Neznámá úskalí – psychologický román pro ženy; PON,
František: Kočky mluví ze spaní – humorné povídky; SMITH, Wilbur: Triumf slunce
– román; ŠMAUS, Martin: Děvčátko, rozdělej ohníček – současná česká próza; VANIER,
Nicolas: Dítě sněžných plání – cestopisný příběh z Kanady; YALOM, Irvin D.: Láska
a její kat – psychoterapie v povídkách.
Pro studenty a náročnější čtenáře:
Kniha živých – osudy pamětníků 2. svět. války v rozhovorech; ARGOVOVÁ, Sherry:
Proč muži milují potvory a hodným holkám zůstanou oči pro pláč – psychologie
partnerských vztahů; AU, Franziska von: Domácí recepty proti nemocem – přírodní
samoléčba; BENDL, Stanislav: Ukázněná třída, aneb Kázeňské minimum pro učitele
– pedagogický poradce; GRAY, John: Al Kajda – nebezpečí terorismu; LANIADO, Nessia:
Máte neklidné dítě? – výchova problematických dětí; LEICKOVÁ, Gwendolyn: Mezopotámie – dějiny starověku; MAIEROVÁ, Corinne: Lenosti... buď pozdravena! – pracovní
morálka; MEDEK, Ivan: Děkuji, mám se výborně – životopisné vzpomínky; MUDROVÁ, Ivana: Kam značky nevedou II. – turistické výlety v Čechách; PALÁN, Aleš:
Než krokodýl spolkne stín – působení českého misionáře v Africe; SACKS, Jonathan:
O svobodě a náboženství; SHEEHY,Gail: Průvodce dospělostí – psychologie středního
věku; SOGJAL-rinpočhe: Tibetská kniha o životě a smrti – buddhistické učení o životě
a smrti; ŠILHÁNOVÁ, Libuše: Ohlédnutí za životem – vzpomínky české novinářky a disidentky; TOUFAR, Pavel: Intrikáni v české historii – české dějiny; YOVELL, Yoram:
Nepřítel v mém pokoji – případové studie z psychoterapie.
Pro děti a mládež:
BRAMWELL, Martyn: Oceán – Chraňme si svět! – ochrana životního prostředí; BREZINA, Thomas: Neviditelná bestie – tajemné příběhy pro děti; DAHL, Roald: Karlík
a továrna na čokoládu – příběh plný fantazie; DVOŘÁK, Jiří: Zpátky do Afriky! – pohádky o zvířátkách; FLEGELOVÁ, Sissi: Láska a zklamání – román pro dívky; FRIEDRICH, Joachim: Bella a strašidlo – detektivka pro děti; STEKLAČ, Vojtěch: Golem se
vrací – dobrodružný příběh pro děti; SVOBODOVÁ, Eva: Škola není holubník – čtení
pro dívky; VESELÝ, Marek: Případy inspektora Kopřivy – detektivní příběhy pro řešitele záhad; WEBER, Kenneth J.: Kriminální případy s otevřeným koncem.
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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.

ClubKino praskalo při koncertu Gaia Mesiah ve švech
O státním svátku 17. listopadu, v Den boje za svobodu a demokracii, pozvalo
město Černošice do ClubKina rockovou kapelu Gaia Mesiah. Koncert byl dárkem
hlavně pro studenty a všechny lidi mladé duchem. Do sálu se vměstnalo více než
dvě stě padesát platících fanoušků této svérázné kapely. Den boje za svobodu a demokracii se v ClubKinu slavil už podruhé. V loňském roce tu vystoupil Ivan Hlas se
(pb)
svou kapelou.

Princ Bajaja v mokropeské mateřské škole
Mokropeská mateřská škola zve všechny malé diváky včetně těch, kteří nejsou
zapsáni k docházce do mateřských škol, na divadelní představení do budovy školy
v Topolské ulici 518. V úterý 13. prosince od 11.00 hrajeme pohádku Princ Bajaja.
Vstupné pro děti je 40 korun, pro dospělé je dobrovolné.
Kateřina Mandová, ředitelka školy

Cviční Pilates zahájí v MěKS v lednu
Zveme všechny zájemce o cvičení metodou Pilates, s jejíž pomocí si budou moci
formovat postavu, zlepšit držení těla, rovnováhu a koordinaci, odstranit bolest zad,
získat příjemný pocit z pohybové aktivity a zlepšit svou kondici. Při cvičení probíhajícím převážně na podložce je využívána zejména hmotnost vlastního těla. Techniky
Pilates jsou vhodné pro ženy i muže, bez ohledu na věk či předchozí pohybové zkušenosti. Kurz povede Mgr. Hana Císařová, absolventka FTVS UK a instruktorka Pilates
se zahraničními zkušenostmi. Přijďte si vyzkoušet účinky na vlastním těle! První
lekce se bude konat ve středu 25. ledna od 9.00 v sále Městského kulturního střediska
na Vráži. Pro více informací můžete volat na tel.: 724 026 096.
Těší se na vás Hana Císařová a Monika Kupková

Kultura v okolních obcích
Předvánoční komorní koncert v Sále Dr. Fürsta
V dobřichovickém Sále Dr. Fürsta se v úterý 20. prosince od 19 hodin uskuteční
adventní komorní koncert, na němž společně vystoupí houslista Lukáš Kuta a klavíristka Anežka Misauerová. Zazní instrumentální skladby J. S. Bacha, F. M. Veracciniho
(am)
a T. Vitaliho.

39

kultura

40

kultura

41

ČERNOŠICE

inzerce

informační list MěÚ Černošice

Vydavatel: MěÚ Černošice, Riegrova 1209,
252 28 Černošice
Odpovědný redaktor: Stanislav Janovský,
tel.: 25164 1116, 732 166 666
e-mail: stanislav.janovsky@mestocernosice.cz
Inzerce e-mail: radana.buzkova@mestocernosice.cz
Inzerce: MěÚ Černošice, Riegrova 1209,

Radana Buzková, tel.: 251 081 527
Sazba: O. Pechar, tel.: 257 811 761
e-mail: pechar@volny.cz
Tisk: Tiskárna Maitner print, Slivenec
http: //www.mestocernosice.cz
Evidenční číslo: MKČR 14138
Náklad: 2 250 výtisků

