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74. schůze rady města

ze dne 24. srpna 2005

• rada města v souladu se schválenou
změnou Územního plánu č. 5 a 6 souhlasí
s rekonstrukcí bývalého domova důchodců,
ulice Zd. Lhoty, na bytový dům podle předložené dokumentace
• I. rada města bere na vědomí zprávu
o ukončení stavby (obnova stávajících krytů
ulic ve městě Černošice) a s uplatněním penalizace fy Strabag souhlasí; II. rada ukládá
OISM projednat s dodavatelem uhrazení
penále z prodlení realizace
• rada města s politováním konstatuje, že
v současné době nemá město finanční
prostředky na úpravu komunikací Jedlová
a Modřínová (v uvedených komunikacích je
plánováno vybudování kanalizace)
• rada města ukládá TS zařadit opravu ulice
Jičínské (po vybudování vodovodního řadu)
do plánu práce na příští rok
• rada města ukládá TS navrhnout jednoduché provizorní technické řešení odvodu
dešťových vod z ulice Mokropeská tak, aby
nedocházelo k vtékání vody na stavební pozemky, a navržené řešení realizovat
• I. rada města ukládá TS, aby na vhodných
místech podél komunikace Zd. Lhoty v úseku od Topolské ke Kazínské provedly vysypání krajnice štěrkem za účelem snazšího
vyhýbaní dvou širších automobilů (vozidla
ve snaze vyhnout se vjíždějí na nově vybudovaný chodník); II. rada ukládá TS osadit
v témže úseku dopravní značku – omezení
vjezdu vozidel nad 6 tun.
• rada města souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy na dočasné ubytování v obecním domě v Poštovní ulici
(Pokračování na straně 12)

Na titulní straně: Průvod šermířů, účastníků Černošických Alotrií, vzbudil značný
zájem obyvatel města.
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Dobrá či špatná zpráva?

P

oměrně často
se jedna a tatáž informace stává
pro jedny zprávou
vítanou a pro druhé
zprávou, která nepotěší. Mezi zprávy
tohoto charakteru
bude zřejmě patřit
i informace o změně vedení trasy třetího
tranzitního železničního koridoru.
Jak bylo několikrát zmíněno v našem
Informačním listu, Správa železniční
dopravní cesty několik let připravovala
v rámci výstavby tohoto koridoru rekonstrukci resp. optimalizaci trati mezi Prahou
a Berounem. Tato stavba by v průběhu své
realizace byla na straně jedné nepochybně
velikou zátěží, na straně druhé však byla
reálnou šancí, jak vyřešit mimoúrovňové
křížení kolejí a silnicí II. třídy, jak zlepšit
kvalitu železničního svršku, zkulturnit prostředí našich zastávek a současně vyřešit
odhlučnění trati.

sledoval by úsek vedený po povrchu a před
Berounem by trať měla být svedena opět do
tunelu. Důvody rozhodnutí? Jedním byla
komplikovanost jednání při přípravě realizace koridoru zastavěným územím Berounky, druhým pak skutečnost, že přes všechna
opatření nelze, vzhledem ke konfiguraci
terénu, dosáhnout požadovaných rychlostí
vlaků. Nově navrhované řešení bude výrazně dražší, s předpokládaným termínem
realizace v roce 2015.

Pro nás bude jistě kladem, že městem by
nevedla rychlíková doprava, a odkloněna
by měla být i část nákladní dopravy. Nicméně počet spojů na naší příměstské trati
by se měl v průběhu následujících let zvýšit zejména ve špičkách, což v kombinaci
s automobilovou dopravou značně zhorší
dopravní situaci právě v bodě úrovňového
křížení mezi tratí a silnicí II. třídy, která je
ve vlastnictví kraje. Na investice a opravy
do naší lokální příměstské trati se budou
podstatně hůře získávat finanční prostředky, a to přesto, že dle dopisů Správy
V současné době bylo však rozhodnuto, že železniční dopravní cesty by mělo jít i nazmiňovaný železniční koridor by měl být ve- dále o veřejně prospěšnou stavbu a v úvodu
den trasou zcela novou, a to od Barrandovy zmíněné „závady“ by měly být postupně
skály tunelem s vyústěním u Loděnice, ná- odstraněny.
Helena Langšádlová, starostka

Železniční přejezd v Černošicích bude kvůli opravě uzavřen

Od pondělí 10. října od 7.00 až do čtvrtka
13. října do 17.00 bude z důvodu rekonstrukce zcela uzavřen železniční přejezd v Černošicích na silnici směrem na Radotín. Objížďka
bude vedena obousměrně z Radotína přes
Třebotov, Kuchař a Roblín do Černošic k uzavřenému železničnímu přejezdu. Pravidelná
autobusová doprava bude vedena po objížďce
s vynecháním zastávky Černošice – U vodárny v obou směrech a zastávky Praha – Na Viničkách směr Lety. Ve směru do Prahy bude

výstup na zastávce Praha – Otínská. Linka
č. 315 v úseku Černošice – žel. stanice a Sídliště – Radotín se ruší včetně zastávek. Linka
č. 601 bude vedena mezi zastávkami Otínská
a Černošice – žel. stanice obousměrně po
trase objížďky. Ruší se zastávky Černošice
– U vodárny v obou směrech, Na Viničkách
směr Lety a zastávka Sídliště – Radotín směr
Chaplinovo náměstí. Na objížďce se zřizují
zastávky obousměrně v pravidelných zastáv(red)
kách linky č. 313.
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Zástupce spolků, církví a organizací pozdravil i sv. Václav
Málokterá obec či město se může chlubit
tak bohatým životem různých spolků a zájmových organizací jako Černošice. Od včelařů a zahrádkářů přes fotbalisty, hokejisty
a modeláře až po skauty, zdravotníky, hasiče,
důchodce a další. Děti i dospělí do těchto
dobrovolných sdružení chodí za zábavou,
pro poučení, nacházejí v nich podmínky pro
rozvíjení svých znalostí či talentu, učí se pomáhat tam, kde je třeba. Činnost těchto sdružení prostě přináší mnoho užitečného všem
spoluobčanům, což samozřejmě představitelé
města dobře vědí. Jen malým díkem bylo
společné setkání, které se uskutečnilo u příležitosti Dne české státnosti 28. září v černošickém ClubKinu za účasti starostky Heleny
Langšádlové a místostarosty Aleše Rádla.
A protože se setkání konalo v den svátku sv.
Václava, dorazil do ClubKina i sv. Václav černošického výtvarníka Jiřího Altmanna. Lépe
řečeno jeho hlava a ruce vyřezané z lipového
dřeva coby základ sochy, která v mokropeské
kapličce nahradí sochu před časem ukrade(sj)
nou.
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Spor o sídlo mateřské školy v Husově ulici trvá

Titulek nelže, restituční spor o budovu v Husově ulici na Vráži, kde sídlí jedna ze
tří mateřských škol, stále trvá. I když město není účastníkem tohoto sporu, snaží se
od samého počátku, aby školní zařízení v tomto místě bylo zachováno. Svědčí o tom
i následující článek, který počátkem roku 2002 uveřejnila v Informačním listu starostka Helena Langšádlová:
„O vydání nemovitosti požádal počátkem prostředky a vyjádřila své přání, aby tato
devadesátých let bývalý vlastník v rámci budova i nadále sloužila jako mateřská
restitučních zákonů. Od té doby je veden škola.
soudní spor mezi státem, jako současným
Skutečností však je, že v létě loňského
vlastníkem, zastoupeným Okresním úřadem roku vydal Okresní soud Praha-západ
Praha-západ, a restituenty. Tento spor se rozsudek, který hovoří o nevydání uvedez hlediska města, které má zájem, aby zde né nemovitosti. Proti tomuto rozsudku se
mohla být i nadále umístěna mateřská ško- restituent opět odvolal ke krajskému soudu.
la, vyvíjel poměrně příznivě, a to zejména Krajský soud koncem loňského roku věc opět
s ohledem na skutečnost, že byl zpochybňo- projednal a neočekávaně došel k názoru, že
ván způsob, jakým restituent majetek nabyl. by žádosti o vydání mělo byt vyhověno.
Součástí spisu jsou jak svědectví obyvatel S tímto stanoviskem vrátil věc zpět k proVráže, vypovídající o spolupráci bývalého jednání okresnímu soudu, pro který je tento
majitele s nacisty, tak dopisy původních výklad závazný.
vlastníků – židovské rodiny, která nikdy za
Nechci jitřit emoce, ani nejsem oprávněprodej této nemovitosti neobdržela finanční na zpochybňovat rozhodnutí krajského soudu, avšak musím přiznat,
že vyjádření v rozsudku
„pan S. si navíc jako Žid
nemohl v roce 1939 dělat
žádné iluze, jaký osud
by jeho majetek stihl“ ve
mně vzbudilo značné rozhořčení. Po obdržení rozsudku jsem se obrátila na
pana přednostu Okresního
úřadu Praha-západ, aby
využili všech odvolacích
a případně i mimořádných
opravných prostředků ve
věci tohoto sporu. Domnívám se, že zde jde o více
než samotný fakt obtíží
z vydání této budovy, která slouží jako mateřská
Budova v Husově ulici, kde sídlí vrážská mateřská škola.
škola.“
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Ztrátu budovy budeme řešit, říká starostka města
Vše nasvědčuje tomu, že se spor o budovu v Husově ulici, sídle
vrážské mateřské školy, blíží ke konci. O tom, co bude dál, hovoříme se starostkou Helenou Langšádlovou:
V jakém stádiu je
Jak dál s prostory pro školu?
spor nyní?
Po eventuelní ztrátě budovy bude muset

V průběhu letošního léta rozhodl
okresní soud o vydání budovy v Husově ulici restituentovi.
Proti rozhodnutí se sice Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jako osoba
povinná odvolal, ale s vysokou pravděpodobností krajský soud rozhodne obdobně
jako už dříve a potvrdí rozhodnutí okresního
soudu o vydání.
A po vynesení rozsudku?

Vynese-li krajský soud očekávaný rozsudek, a ten nabude právní moci, začne město
jednat s restituentem o tom, aby v budově
mohla být výuka v tomto školním roce dokončena celá.

být situace řešena pravděpodobně výstavbou další třídy v mateřské škole v Karlické.
Na toto rozšíření je vypracována projektová
dokumentace a vydáno stavební povolení.
Zahájení úprav je pouze otázkou financí
a vývoje rozpočtu města. Mimo to jednáme
i s panem ředitelem Základní školy o využití těch tříd, které budou postaveny v rámci
přístavby školy v ulici Pod školou a měly by
sloužit družině.
Výstavba nové školy nepřichází v úvahu?

I když si je město plně vědomo, že potřeba míst v mateřských školách trvá, výstavba
nové školy na nezastavěném pozemku není
v současné době v jeho finančních možnostech.
Ptal se Stanislav Janovský

Chodník v Mokropeské ulici zvýší bezpečnost chodců
Nezanedbatelným příspěvkem pro zvýšení bezpečnosti chodců v Černošicích
bude chodník na Mokropeské ulici, který
by měl vést po její pravé straně ve směru od ulice Dobřichovická. Chodník je
projektově zpracován, dosud však chybí
stavební povolení, a proto ani nezačaly
práce na jeho výstavbě. Stavební povolení
zajišťuje firma SUDOP, a jakmile bude

řízení dokončeno, požádá město o nabídky a vybere dodavatele. Současně rada
města uložila odboru dopravy kontaktovat Státní fond dopravní infrastruktury
a prověřit, zda je možné získat dotace
na výstavbu chodníků tak, aby se zvýšila
bezpečnost chodců na více místech našeho města.
Helena Langšádlová, starostka

Centrum zdraví Černošice je projekt soukromé osoby

Rada města projednávala na 74. schůzi
konané 24. srpna návrh na zřízení zdravotnického zařízení Centrum zdraví Černošice. Zařízení, které je projektem soukromé
osoby, by mělo vzniknout v menší budově
bývalého domova důchodců v ulici Zd.
Lhoty. Sídlit by zde měly zejména ordi-

nace odborných lékařů – foniatrie, ORL,
neurologie, logopedie a v případě zájmu
i ordinace černošických praktických lékařů. Město tuto iniciativu podporuje, proto
zprostředkovalo kontakt mezi investorem,
černošickými lékaři a ředitelem VZP PraHelena Langšádlová, starostka
ha-západ.
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Rozpočty krajů a měst nesouvisejí, říká středočeský radní
Mimo jiné i o dramatickém vývoji rozpočtu kraje hovořil se starostkou Helenou
Langšádlovou člen Rady Středočeského kraje Antonín Podzimek, který v rámci svých
pravidelných cest po větších obcích navštívil i Černošice. Radní, který v předchozím období zastával funkci náměstka hejtmana se zaměřením na školství a nyní má na starosti
finance, nám při tom stačil odpovědět i na několik otázek:
Takže zbude víc pro Černošice?
Jak si stojí rozpočet kraje v současné
době?
„Podobných Černošic, menších či větších,
„Ještě na konci června to vypadalo tragic- má kraj téměř patnáct set. I kdyby přebytek
ky. Propad v daňových příjmech činil osm činil pět set milionů, poté, co by se rozdělil
set milionů. Všichni úředníci dostali zadá- podle počtu obyvatel, kterých v kraji žije miní, aby doslova ze dne na den seškrtali své lión sto tisíc, tak byste za váš podíl postavili
kapitoly – zdravotnictví, školství, sociální pár metrů chodníku,“ vysvětlil s úsměvem
věci, kulturu, silnice – na čtyřicet procent radní. „Ale to je jen teorie, neboť rozpočty
původního plánu. Do druhého dne to do- krajů a obcí nemají nic společného,“ zdůkázali. Úřad mě přesvědčil, že je připraven raznil.
Spousta lidí však míní, že peníze z kraje
i na krizové varianty. A protože štěstí přeje
připraveným, za dva dny přišla velká splát- přicházejí.
ka, která srazila propad na pouhých dvě stě
„Rozpočet náš a rozpočet Černošic spolu
milionů,“ uvedl radní. „Myslím, že rok pro opravdu vůbec nesouvisejí. To jsou jakoby
kraj nedopadne špatně, daňové příjmy se cizí podniky. Proto z našeho přebytku pro
naplní. Věřím i tomu, že budeme mít drob- vás nevyplyne nic,“ uzavřel radní Podzimek.
ný přebytek,“ dodal ještě.
Ptal se Stanislav Janovský

Starostka Helena Langšádlová v rozhovoru se středočeským radním Antonínem Podzimkem.
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Štafeta zahájila přípravy XIV. Všesokolského sletu

Přípravy XIV. Všesokolského sletu, který lové, na hřišti se sešlo pouze 20 závodících
se uskuteční v červenci příštího roku v Pra- dětí s hrstkou přihlížejících rodičů. Ti, co
ze, začaly. Zahájila je celorepubliková sleto- přišli, však byli spokojeni.
vá štafeta, která se konala o víkendu 23. až
25. září a která v sobotu ráno zavítala i do
Černošic. Odsud ji dva zástupci černošického Sokola převezli na kolech do Dobřichovic, takže do nedělního večera už dorazila
do Klatov – cílového místa naší větve.
Stuhu s poselstvím přinesly děti z naší
jednoty na hřiště u sokolovny, kde po
krátkém převzetí proběhly dvě akce pro
veřejnost.

Při promítání jsme zavzpomínali na bývalou slávu Sokola, pohled na mohutné řady
cvičenců jak na stadiónu, tak v průvodu nás
utvrdil v tom, že sokolské hnutí se v minulosti těšilo obrovské podpoře veřejnosti.
Překvapilo nás, že o celostátní akci sletové
štafety se televize ani nezmínila.
Je velká škoda, že také zájem rodičů
o cvičení dětí na sletu je minimální. Dosud
se nestalo, abychom ve skupině předškoláků
a prvňáků, kterých máme zapsáno kolem
V ClubKinu se promítaly historické zábě- třiceti, nemohli vytvořit celek devíti děry ze sokolských sletů v letech 1882 – 1948, tí, které by cvičily na sletu. Před pěti lety
na hřišti proběhlo Kolečkové dopoledne cvičilo z naší jednoty v této věkové katego– závody dětí v jízdě na různých dopravních rii osmnáct dětí, které na zážitek ze sletu
prostředcích (odstrkovadlech, tříkolkách, budou celý život vzpomínat. Malý zájem je
koloběžkách a kolech). Kolaři museli bohužel i u ostatních skladeb.
osvědčit své řidičské schopnosti, jet na čas
Ještě je šance vše změnit
slalom a v úzké uličce mezi dvěma kládami,
Neradostnou bilanci však lze ještě změnit.
převézt kelímek s pískem atd.
K nácviku je stále možné se přihlásit. NacviI když jsme věnovali přípravám akcí hodčujeme skladbu pro rodiče a děti, předškoláně úsilí, zájem občanů města byl malý. Na
ky a věrnou gardu a rádi zájemce uvítáme.
promítání se přišlo podívat jen 12 současHana Fořtová, Sokol Černošice,
ných cvičenek věrné gardy a dva staří sokofoto Martina Řehořová
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Z činnosti Technických služeb města Černošice
Foto 1 - Zrekonstruovaná ulice Srbská
– oprava včetně kalového uzávěru
(základní výsprava Turbem, dvojitý
emulzní nátěr se zadrcením 4/8, 2/4
a emulzním nátěrem s uzávěrem Slurry
Seal).
Foto 2 - Výmoly v povrchu ulice Střední
byly zkušebně zavezeny frézovaným
asfaltem, který by po zhutnění měl být
stabilnější než štěrk. Sníženy a zároveň
zrekonstruovány byly do nebezpečné
výšky trčící kanálové šachty, které zde
způsobily několik nehod.
Foto 3 - Technické služby získaly zdatného
pomocníka. Město zakoupilo vozidlo
FUMO, které díky svým mnohostranným možnostem využití lze provozovat
po celý rok jako odklízecí a sypací vozidlo, třístranný a usazovací sklápěč či
nakládací jeřáb. Další varianty využití
nabízí řada různých nástaveb na vozidlo a před vozidlo.



Foto 4 - Na levém břehu Berounky, od
kazínského hřiště směrem k Černošicím, začali pracovníci technických
služeb vysekávat a vyřezávat vysokou
trávu a křoviny. Největší problémy jim
při tom dělají desítky černých skládek,
které musí rovněž likvidovat.
Opravy dalších ulic
Ulice Šeříková – oprava Turbem (základní výsprava s mírně prašným povrchem).
Ulice Bulharská – zástřik Turbem.
Položením štěrku byly opraveny ulice
Werichova a Voskovcova, jejichž povrch se
kvůli špatnému podloží neustále propadá.
Upozornění pro řidiče – v Mokropeské,
v krátkém úseku mezi ulicemi Na Ladech
a Moravská, je měkčí, i když uválcovaný
povrch, který tu vznikl terénnímu úpravami.
(sj)
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74. schůze rady města
ze dne 24. srpna 2005
(Dokončení ze strany 2)

šikmo položených ocelových profilů „U“
• rada města ukládá TS provést štěrkový posyp komunikací Táborská a Písecká

• I. rada města konstatuje, že s rekonstrukcí
části komunikace Topolská (štěrková cesta
od velké trafostanice směrem k nově vybudované přečerpávací stanici kanalizace) se
počítá až v návaznosti na II. etapu rekonstrukce této komunikace; II. rada souhlasí
s tím, aby p. Kopp odstranil křoviny u plotu
naproti své nemovitosti (průjezd touto částí
• rada města souhlasí s umístěním vrtu pro Topolské je zúžen kvůli živému plotu a náletepelné čerpadlo na pozemku parc. č. 4727/ tovým dřevinám)
24, ulice Zd. Lhoty, podle předloženého ná- • rada města nesouhlasí s nabídkou na provrhu
vedení čerpací zkoušky (zkouška – 15 000 Kč,
• I. rada města ve věci dělení pozemku parc.
č. 5129/36 (pod Topolskou ulicí) ukládá
OISM přizvat k jednání majitele pozemku
a projednat s ním vedení dešť. kanalizace
přes tyto pozemky; II. rada do projednání
vedení dešťové kanalizace nesouhlasí s navrženým dělením pozemku

• rada města nesouhlasí s dělením pozemku
parc. č. 1444, ulice B. Němcové, s ohledem
na ustanovení vyhlášky města Černošice č. 8/
2003, resp. přílohu č. 2 o minimální velikosti
stavebního pozemku

vyhodnocení zkoušky – 5 000 Kč) a prosí
SDH Mokropsy o prověření kapacity studny
na zahradě ZUŠ vzhledem k plánovanému
zvýšení odběru vody ze studny pro zavlažování zahrady

• rada města nesouhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 1652/3 v ulici
Jedlová (žádost o schválení vyššího procenta
zastavěnosti pozemku) a trvá na dodržení
stanovené zastavěné a zpevněné plochy dle
územního plánu max. 30 procent

• rada města ve věci Nesouhlas s umístěním
sportovní plochy na pozemcích v ulici Radotínská ukládá starostce města jednat o možnosti odkoupení dotčeného pozemku

• rada města ukládá tajemníkovi úřadu
doplnit o činnost Správa dešťové kanalizace
organizační řád MěÚ (v současné době funguje cca 2 000 m dešťové kanalizace a je třeba
určit správce této sítě včetně čištění na výtokovém objektu v Mokropsích u Berounky)

z důvodu extrémně vysokých požadavků
SÚS; II. rada žádá JUDr. Petrovou prověřit,
zda opomenutím projektanta nedošlo k poškození zadavatele (města)

• rada města souhlasí s přijetím cenové nabídky fy STRABAG (1 138 790 Kč vč. DPH)
• I. rada města souhlasí s demolicí chaty č. e. na vybudování živičné plochy hřiště U Ci453 a se stavbou rodinného domu na po- helny, Husova ulice, a žádá OISM dojednat
zemcích parc. č. 5659 a 5660, ulice Kyjevská, s firmou IBS Rokal finanční příspěvek
podle předložené dokumentace; II. rada trvá • I. rada města ve věci Změny výstavby kana vyhlášené stavební uzávěry na komunika- nalizace a vodovodu Vrážská ukládá OISM
ce a nesouhlasí se vstupem do komunikace jednat o vypuštění tohoto úseku z akce
za účelem vybudování přípojek
Dostavba kanalizace a vodovodu Vrážská

• ve věci Zpráva o narůstajících stížnostech
obyvatel Černošic na odtok dešťových vod
• rada města ukládá TS provést úpravu a zhoršující se povrch nezpevněných vozovek
komunikace Na Višňovce a zajistit odvod I. rada města konstatuje, že program rekondešťové vody z komunikace do pole pomocí strukce komunikací je realizován v závislosti

12

z radnice
na finanční možnosti města; II. rada žádá
OISM, aby všechny žádosti o přednostní realizaci komunikací (mimo pořadí stanovené
v tabulce Investiční komise) byly předkládány na jednání IK s žádostí o vyjádření

v k. ú. Černošice za jednorázovou úplatu
10.000,- Kč a doporučuje zastupitelstvu ke
schválení

• rada města souhlasí s uzavřením Smluv
o budoucích smlouvách o zřízení věcného
• rada města v souvislosti s identifikací po- břemene se společností Český Telecom, a. s.,
zemků v komunikacích souhlasí s přijetím (oprávněný) na vynucenou přeložku vedení
daru v podobě pozemků č. parc. PK 636 telekomunikačního kabelu v ul. Modřínová,
a PK 637/1 v k. ú. Černošice a doporučuje Čapkova, vedeného přes pozemky č. parc.
zastupitelstvu ke schválení; rada děkuje 6169/3, 1682/66 a 1682/81 v k. ú. Černošice
majitelkám (paní Daniela Winklerová a paní a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Pharm. Dr. Olga Winklerová) za vstřícný • I. rada města ukládá OISM před uveřejněpřístup vůči městu
ním prodeje pozemků města provést geomet• rada města souhlasí s tím, aby bylo jedná- rické zaměření nabízených pozemků; II. rada
no o odprodeji části pozemku č. parc. 3999/1 ukládá OISM zajistit, aby součástí nabídky
v k. ú. Černošice – nutno předem provést na prodej pozemků města byla již předem
připravená kupní smlouva
identifikaci
• rada města schvaluje soubor předložených
rozpočtových opatření č. 4/2005 (jedná se
o 14 jednotlivých opatření; podnětem k navrženým změnám jsou převážně definitivně
potvrzené či přijaté neinvestiční dotace
a jejich přesunutí z kategorie „očekávaných
příjmů a výdajů“ a zařazení do příslušných
• rada města ve věci Odhadní cena pozemku paragrafů a položek; několik opatření
č. parc. 4377 v k. ú. Černošice ukládá starost- reaguje na příjem prostředků související
ce při jednáních použít odhadní cenu jako s předchozím rokem – výsledné vyúčtování
výchozí cenu k jednání (město Černošice bytových služeb a přijetí pojistného plnění;
poslední opatření reaguje na Radou schválepožádalo v souvislosti s realizací sportovnínou koupi části pozemku v Karlštejnské ulici
ho areálu v sousedství betonárky vlastníky
od paní Fillové – centrum obce)
dotčených pozemků o jejich souhlas; na
základě odpovědi vlastníka pozemku č. parc. • rada města nesouhlasí s poskytnutím pří4377 v k. ú. Černošice byl zpracován odhad spěvku v rámci tenisového turnaje osobností
ve prospěch obecně prospěšné společnosti
ceny tohoto pozemku)
Pomocné tlapky
• rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře- • rada města souhlasí s rekonstrukcí zabezmene se společností Středočeská energetická, pečovacího zařízení v budově městského
a. s., (oprávněný) na budoucí stavbu pře- úřadu v Černošicích, a to variantou b. – bezložky nadzemního vedení VN 22 kV, č. sml. drátový systém (nabídková cena včetně DPH
IV-30-0531129/1 vedeného přes pozemky 64 300 Kč)
• I. rada města ve věci Stížnost občanů
Černošic na provoz stavebního dvora společnosti Stavitelství Řehoř, s. r. o. ukládá OISM
projednat s nájemcem dobudování dřevěné
zástěny; II. rada konstatuje, že vyřízení
stížnosti na hluk a exhalace je v kompetenci
krajské hygienické stanice

ve vlastnictví Města Černošice (povinný) č. • I. rada města bere na vědomí dopis MUparc. 4180/6, 90/2, 90/1, 119, 11/25, PK 12/3 Dr. Fajtové (její syn byl v rámci předškolní
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docházky přijat do MŠ Topolská k dopolední
docházce, což pisatelka nechce akceptovat
z důvodu trvání pracovního poměru a souhlasí s umístěním dítěte do kterékoli MŠ;
dle informací ředitelek MŠ jsou však kapacity všech naplněny do posledního místa)
a konstatuje, že nemůže zasahovat do pravomoci ředitelky školky, která při přijímání
dítěte postupovala v souladu s pravidly pro
přijímání dětí do MŠ; II. rada se ztotožňuje
s názorem, že přijetím dítěte k polodenní docházce byla naplněna povinnost obce zajistit
dítěti předškolní vzdělávání; III. rada doporučuje ředitelce MŠ i MUDr. Fajtové, aby se
snažily najít konstruktivní řešení vzniklé
situace dialogem po zahájení školního roku,
kdy bude situace se skutečnou docházkou
dětí do MŠ Topolská vyjasněna
• rada bere na vědomí Informaci o pokutě
podle zákona o obcích p. Tatarovi (spis p. Tatara byl Krajským úřadem vrácen k novému
projednání; tímto bylo zahájeno s p. Tatarem
nové řízení, ve kterém je třeba objasnit nové
podklady pro nové rozhodnutí; jde především o nájemní smlouvy na předmětné
pozemky, neboť došlo ke změně některých
vlastníků, dále se musí upřesnit současná
podnikatelská činnost p. Tatara – zrušení
některých živnostenských listů; po doplnění
podkladů bude ve věci opětovně rozhodnuto)

rostlinných materiálů, a doporučuje vypustit
bod č. 3 (zákaz spalování ve státní svátek),
3 - komise souhlasí s návrhem na zákaz parkování na zelených plochách břehů Berounky; doporučuje z návrhu vypustit plochy
v osadě na Vírku (tedy pozemky PK par. č.
282/3, (2080 m²) a PK parc. č. 500/1 v k. ú.
Černošice
• I. rada města v současné době nesouhlasí
s umístěním reklamních cedulí na sloupech
veřejného osvětlení podél silnice Vrážská; II.
rada ukládá komisi dopravní a bezpečnostní
projednat žádost o umístění reklamních cedulí
• rada města bere na vědomí, že dojde
k opravě číselného označení na již stávajícím dopravním značení cyklotrasy, aby bylo
v souladu s jejím oficiálním vedením (jelikož
oficiální vedení cyklotrasy č. 3 Praha – Vídeň
je po pravém břehu Berounky, bylo domluveno, že dojde k opravě číselného označení na
již stávajícím dopravním značení, aby bylo
v souladu s oficiálním vedením cyklotrasy,
a tím by mělo dojít i k menší frekvenci projíždějících cyklistů osadou Na Vírku)

• rada města souhlasí s udělením výjimky
ze zákazu vjezdu vozidel nad 6 tun pro vozidlo Karosa 634 (obytný speciál) do ulice
Svatopluka Čecha s podmínkou, že žadatel
vybuduje ze zatravňovacích dlaždic v zeleném pásu podél svého pozemku dostatečně
• rada města bere na vědomí stanoviska dlouhé, zpevněné parkovací stání; vlastní
komise ŽP k vyhlášce č. 4/2005, kterou se parkování vozidla musí i potom být v soulastanoví pohyb psů na veřejném prostranství: du se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na
1 - komise souhlasí s přijetím vyhlášky, do- pozemních komunikacích
poručuje změnit bod č. 4 v článku 1 a na- • rada města bere na vědomí Zprávu o bezhradit ho zněním: držitel smí ponechat psa pečnostní situaci v obci Černošice za I. pona veřejném prostranství pouze po nezbytně loletí 2005 ve srovnání s I. pololetím roku
nutnou dobu a pouze upoutaného k pevným 2004
zařízením.
• rada města bere na vědomí stanovisko SŽ2 - komise doporučuje přijetí nařízení, kte- DC – optimalizaci železniční tratě požaduje
rým se stanovují podmínky pro spalování respektovat v plném rozsahu dle přípravné
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dokumentace na stavbu Optimalizace trati Praha Smíchov – Řevnice, zpracované
firmou SUDOP Praha, a. s., a dlouhodobě
území chránit jako veřejně prospěšnou stavbu – a souhlasí s tím, že bude pokračováno
v projednávání připravované 3. změny ÚP
• I. rada města ve věci Zrušení krajských
organizací pečovatelské služby a přechod na
obce doporučuje zastupitelstvu ke schválení
převzetí pečovatelské služby pro černošické
občany od 1. 1. 2006 (v péči PS je asi 42
černošických občanů, z toho aktivně odebírá
služby 31 klientů; za poskytování PS se měsíčně od klientů vybere cca 2 – 4 tis. Kč. Podle PS Praha-západ roční náklad činí 6 700 Kč
na klienta; v Černošicích působí jedna
pečovatelka (s rozvozem obědů a těžkými
nákupy vypomáhá pečovatelka z Dobřichovic); II. rada ukládá odboru soc. věcí jednat
o převodu pečovatelské služby a projednat
s Farní charitou Neratovice zajištění výkonu
pečovatelské služby

• rada města doporučuje umístění třetího
bodu bezplatného vysokorychlostního internetu pro veřejnost v hasičské zbrojnici SDH
Mokropsy
• rada města souhlasí s vytyčením hranice
pozemku – vybudování chodníku v ul. Dobřichovická
• rada města ukládá TS uzavřít průjezd mezi
zahradou ZUŠ a sousedními pozemky
• I. rada města souhlasí s návrhem zpětně
fakturovat občanům, kteří neměli uzavřenou
smlouvu na využívání městské kanalizace,
byli připojeni a neplatili stočné; II. rada
ukládá TS a FO projednat s JUDr. Petrovou
možnost zpětného vymáhání poplatků za
připojení občanů k městské kanalizaci – stanovení lhůty, za kolik let zpětně lze poplatky
fakturovat
• rada města souhlasí s nákupem 10 knih
autorky Matrtajové; kniha má název Vzpomínky na Černošice a můj kulturní život

• I. rada města souhlasí s návrhem na odprodej DVD (300 Kč) a VHS (250 Kč) kazet
– dokument ze Staročeských májů v Černošicích; II. rada ukládá vedoucímu odboru
kultury jednat s p. Látalem o možnosti převedení jeho záznamů z poutí a masopustů na
• I. rada města bere na vědomí informaci DVD či VHS kazetu pro potřeby prezentace
TS, že na základě průzkumu bylo zjištěno, že města
v ulici Alešova chybí propojení dešťové karada města souhlasí, aby se odbor kultury
nalizace – umístěné vpusti nejsou propojeny •
podílel na propagaci společensko kulturní
a plní pouze funkci vsakovacích jam, chybí
akce – volejbalový turnaj; město se do této
cca 100 m kanalizace; II. rada konstatuje,
akce zapojí jako spolupořadatel částkou
že v současné době nemá město k dispozici
5 000 Kč a doporučuje pořadateli pro další
finanční prostředky na dobudování uvederočník akce podat žádost o grant
ného úseku dešťové kanalizace, která by byla
spojena s následnou kompletní rekonstrukcí • rada města nesouhlasí s nabídkou firmy
tohoto úseku komunikace; III. rada ukládá BOX.TV na vyrobení filmu o Černošicích;
TS věnovat tomuto úseku komunikace zvý- předpokládaná cena je 120 000 Kč (možnost
šenou pozornost a upravit zelený pás podél získání sponzorů projektu – místní podnikakomunikace tak, aby se zlepšila jeho vsako- telé)
• rada města schvaluje umístění dopravní
značky Zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou (výjimka z vjezdu vozidel záchranného
integrovaného systému) na břeh řeky pod
kazínské hřiště

vací schopnost

• rada města bere na vědomí zprávu, že kul
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turní vystoupení černošické kultury v Praze 5 – Sousedská – by se mělo uskutečnit
28. září u kostela Sv. Václava a ukládá panu
místostarostovi zajistit zlepšení komunikace
mezi úřadem MČ Praha 5 a odborem kultury
MěÚ Černošce

vebnin na pozemcích parc. č. 4308/1, 4309/5,
4309/6 a 4309/7, ulice Radotínská, podle
předložené dokumentace

• rada města souhlasí s přestavbou rodinného domu č. p. 894 na pozemku parc. č. 1177
– ulice Smetanova podle předložené doku• rada města souhlasí s podpisem Dohody mentace
o partnerství v rámci projektu KampaK 2006
• rada města bere na vědomí výsledek jedná– Kampaň Karlštejnska na propagaci turistiky ní ve věci Dělení pozemku parc. č. 5129/36
v regionu Karlštejnsko včetně žádosti o dota- pod Topolskou ulicí – majitel nesouhlasí
ci z grantových schémat SROP pro střední s umístěním dešťové kanalizace na svém poČechy
zemku a navrhuje městu výměnu tohoto po-

• rada města stanovuje tyto termíny schůzí zemku (dle jeho sdělení je výměra 1 400 m²)
rady města: 7. 9. 2005; 21. 9. 2005; 5. 10. 2005; za stavební pozemek o výměře cca 1 000 m²
19. 10. 2005; 2. 11. 2005; 16. 11. 2005; 30. 11.
• rada města souhlasí s demolicí stavby
2005; 14. 12. 2005
rodinného domu č. p. 91 na pozemku parc.
• rada města bere na vědomí návrh majitele č. 107/1 – bývalá obytná budova statku v Konemovitosti na odkoupení stánku (zelenina) menského ulici
ul. Karlštejnská a ukládá starostce města dále
• I. rada města souhlasí s vydáním rozhodjednat o této možnosti
nutí zadavatele o pořadí uchazečů o veřej• rada města souhlasí s nákupem poháru pro nou zakázku Dostavba základní školy s těsoutěž hasičů (do částky 900 Kč)
locvičnou: SWIETELSKY stavební s. r. o.,
• rada města souhlasí s podpisem Dodatku Pražská 495, České Budějovice (nabídková
č. 3 ke smlouvě o některých vzájemných cena 59 852 340 Kč bez DPH); Spilka a Říha
vztazích a budoucích smlouvách při výstavbě s. r. o., Petra Bezruče 489/II, Soběslav, okr.
lokality Vráž – centrum Černošce
Tábor (nabídková cena 60 284 008 Kč bez
• I. rada města žádá TS o pravidelnou údrž- DPH); KONSTRUKTIVA KONSIT, a. s.,
bou dětského hřiště u ZŠ Mokropsy – sekání Půlkruhová ul. 20/786, Praha 6 (nabídkotrávy; II. rada souhlasí s návrhem výše vá cena 60 432 060 Kč bez DPH); DAME
mimořádných odměn ředitelům školských a. s., Vinohradská 18, Praha 2 (nabídková
cena 60 620 001 Kč bez DPH); VCES a. s.,
zařízení.
Na Harfě 246/3, Praha 9 (nabídková cena
61 123 997 Kč bez DPH) – podpis smlouvy
75. schůze rady města
bude možný až po vyhodnocení dalších
ze dne 7. září 2005
parametrů; II. rada ukládá OISM nechat
• rada města ve věci Dělení a sloučení po- zpracovat rozpočet na akci Dostavba zázemků PK 30/2, 97/2, 98, 99 a 102 odkládá kladní školy s tělocvičnou nezávislým rozrozhodnutí a požaduje nejprve předložit počtářem
návrh komplexního využití pozemků navr- • rada města souhlasí s přijetím cenové
hovaných k dělení včetně návrhu dopravního nabídky Ing. V. Muffa (8 900 Kč) na pořešení
souzení hladiny hluku před a po výstavbě
• rada města souhlasí se stavbou objektu sta navrhované protihlukové stěny v ulici
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Vrážská (výstavba rodinných domů v oblas- obrubníku u této parcely byl již dokončen;
ti Rybníčky)
město se nepodílí na dodatečném budování
nájezdů
na soukromé pozemky, kde nejsou
rada
města
souhlasí
s
realizací
víceprací
•
ŽS Brno v ulici Slunečná (úprava vjezdu žádné nemovitosti
a opěrné zdi č. 1 a 2 u č. p. 673 a o rozšíření komunikace a chodníku nad kapličkou
u č. p. 629 a u autobusové zastávky v ulici
Dobřichovická. Všechny vjezdy a vchody na
pozemky jsou v PD řešeny pouze půdorysně
a přesné osazení obrubníků bylo prováděno
dle skutečnosti a za účasti majitelů (rozpočet
víceprací 225 656 Kč)

• I. rada města souhlasí s cenovou nabídkou
firmy Strabag na stavbu Rekonstrukce ulice
Pod Višňovkou – vybudování komunikace (původní cena – hrubé terénní úpravy:
1 103 392 Kč vč. DPH; opěrná zeď u p. Sršně:
307 066 Kč vč. DPH; cenová nabídka celkem:
1 410 458 Kč vč. DPH); II. rada ukládá OISM
dále jednat o ceně opěrné zdi

• rada města konstatuje, že ve věci Žádost
o regulaci povrchové vody na pozemcích ve
vlastnictví či správě města lze situaci řešit až
při komplexním řešení ul. Mokropeská včetně odvodnění
• rada města konstatuje, že realizace komunikace Měsíční a veřejného osvětlení by
měla být uskutečněna v průběhu roku 2006
v souladu s dodatkem uzavřených smluv
a průběhem soudního sporu
• rada města souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy paní Al-Dhayeové – obecní
byt v Poštovní 228 na jeden rok

• rada města souhlasí s rozdělením rekonstrukce ulice Tyršova na dvě etapy (1 - úsek
Dobřichovická – Karlická, bez dešťové ka• I. rada města souhlasí s přijetím nabídky nalizace s přelivnými obrubníky, 2 - úsek
fy Strabag na vybudování kontejnerového Karlická – Majakovského s dešťovou kanastání v ulici Školní za předpokladu, že jeho lizací) s tím, že o zařazení do realizačního
vybudování bude hrazeno z penále z prodle- plánu bude rozhodnuto až v návaznosti na
ní v rámci realizace krytů komunikací pod rozhodnutí o uvolnění finančních prostředtratí; II. rada ukládá OISM projednat s fy ků a zahájení připravované rekonstrukce
Strabag
ul. Karlická
• rada města souhlasí s tím, aby TDI za • I. rada města souhlasí s odprodejem poměsto vykonával: 1) na stavbě ulice Pod zemku 2804/2 zájemci za cenu 2 770 Kč/m²
Višňovkou a hřiště U Cihelny Ing. Kubišta a pozemku 2804/6 dalšímu zájemci za cenu
(doloženo oprávnění); 2) na rekonstrukci 2 701,50 Kč/m² a doporučuje zastupitelstvu
ulice Fügnerova firma PARS
ke schválení; II. rada ukládá OISM na ostat• rada města bere na vědomí informaci, že
s žádostí o dotaci na rekonstrukci komunikace Riegrova z fondu SROP nemůže město
uspět (malý objem peněz ve fondu + kriteria,
která naše komunikace nesplňuje), a souhlasí s tím, aby žádost nebyla předložena

ní pozemky určené k odprodeji (v lokalitách
mimo Vápenici), na které nebyla zaslána
žádná nabídka, znovu vypsat nabídku se
stanovením minimální akceptovatelné ceny,
a to 1 800 Kč/m² u pozemku v ul. Topolská
a u pozemků na ul. Dobřichovická 2 000 Kč/
• rada města ve věci Stížnost na znemožnění m² (s tím, že v případě nabídky na koupi cevjezdu na parcelu v ulici Slunečná konstatuje, lé lokality lze cenově zohlednit vymezené
že žádost o vjezd nebyla podána v průběhu veřejné prostory)
výstavby komunikace, kdy chodník včetně • rada města souhlasí s podpisem Dodatku
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č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
a pozemků ze dne 28. 2. 2001, uzavřenou se
společností DIPRA, výrobní družstvo (dodatek se týká úpravy znění čl. IV smlouvy
a mění splátkový kalendář a bankovní spojení pronajímatele)

infrastruktury v Černošicích v lokalitě Rybníčky se společností Skanska a doporučuje
zastupitelstvu ke schválení

• rada města nesouhlasí s navrženou cenou
za odkoupení stánku (zelenina) na pronajatém pozemku města č. parc. 470/2 v k. ú.
Černošice o výměře 76 m² (návrh na prodej
stánku včetně zásob za cenu 551 000 Kč, dále
úhrada zaplaceného nájemného, které dle
předpisu města činilo od roku 1996 do roku
2005 celkem 170 652 Kč – nutno porovnat
se skutečně zaplacenými částkami) a ukládá starostce města dále jednat s tím, že při
jednání nelze překročit interně dohodnutý
limit

ho příspěvku na nákup kopírky pro ZŠ dle
návrhu finančního odboru na úkor snížení
schváleného příspěvku na nákup konvektomatů pro školní kuchyni, který nebyl doposud čerpán

• rada města souhlasí s přidělením obecního
bytu v bytovém domě V Mýtě 286 pí Lence
Adolfové (nájemní smlouva na dobu určitou
• rada města souhlasí s prodejem svažitého – 1 rok, tržní nájemné)
pruhu pozemku ve vlastnictví města pod • rada města ve věci Žádost MŠ Topolská
nově budovanou komunikací v ul. Pod o navýšení rozpočtu na mzdy zaměstnanců
Višňovkou a doporučuje odprodej za ce- pro rok 2005 o částku 248 000 Kč doporučunu 100 Kč/m² za podmínky, že si žadatelé je vyčkat stanoviska krajského úřadu k dané
vybudují navrhované oplocení na vlastní problematice a vrátit se k žádosti v případě
náklady (žádost navazuje na předchozí jed- neposkytnutí dotace KÚ Středočeského kranání o umístění plotu a odclonění pozemku je
č. parc. 2803/1)
• rada města schvaluje poskytnutí finanční-

• rada města souhlasí s posunutí termínu pro
podpis kupní smlouvy na pozemky č. parc.
2756/25 a 2804/4 v k. ú. Černošice – lokalita
Vápenice, nabízené v červnu k prodeji obálkovou metodou z důvodu žádosti o hypoteční úvěr

• rada města bere na vědomí zprávu o plnění
opatření k jednotlivým cílům Strategického
plánu rozvoje města:
Odbor životního prostředí
6.3. – odbor životního prostředí při povolování kácení dřevin ve městě vždy žadateli
ukládá přiměřenou náhradní výsadbu ke
kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin; provedení náhradní výsadby je
uloženo na pozemcích žadatele; pokud vlastník nemovitosti nemá zájem provést výsadbu
na svém pozemku, stanovuje se náhradní výsadba na pozemcích města (za tímto účelem
je veden přehled vhodných pozemků pro
náhradní výsadbu – zeleň města

• rada města souhlasí s přijetím daru pozemku č. parc. 2637/3 o výměře 61 m² v k.
ú. Černošice – ostatní plocha, ostatní ko- 6.3.1., 6.3.2. – osvětová činnost je zamunikace, ul. Zdeňka Škvora, a doporučuje jišťována pravidelně prostřednictvím
zastupitelstvu ke schválení
Informačního listu, kde ve spolupráci
• rada města souhlasí se zněním Smlouvy s TS bývají uveřejňovány nové i stávající
o uzavření budoucích darovacích smluv informace o odpadech, ochraně přírody,
a Smlouvy o spolupráci a podmínkách při vodohospodářství, dopravě; pro chataře je
provedení výstavby staveb pro zajištění vydáváno speciální číslo a dále jsou s nimi
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každoročně uspořádány schůzky, kde jsou jízdního řádu jsou prováděny v návaznosti
shromažďovány jejich požadavky a dle na změnách jízdního řádu ČD a podnětech
možností postupně řešeny; každoročně občanů, které jsou prošetřeny a návazně
probíhá v městě akce Den Země (v rámci projednávány
akce jsou podávány informace o tříděném • rada města ukládá odboru dopravy prověodpadu)
řit možnost čerpání dotací ze Státního fondu
dopravní infrastruktury na vybudování
Odbor dopravy
9.3.2. Standard krajských silnic – pro zjištění chodníků ve městě

závad na silnici II. a III. třídy je obesílána
Správa a údržba silnic Kladno s žádostí
o jejich opravy v průběhu roku (byla opravena krajnice na silnici mezi Radotínem
a Černošicemi, krajnice na ulici Vrážské
– Dobřichovické a výmoly před přejezdem
na ul. Radotínské; bylo doplněno dopravní
značení B2 1a Zákaz předjíždění, a byla vyznačena (zatím částečně) krajnice v úseku
na ulici Vrážské –Dobřichovické, dále byla
vybudována svodidla v ulici Radotínské za
přejezdem
9.4.2. Parkovací plochy – byl navýšen počet
parkovacích ploch u Nádraží Mokropsy, v ul.
Zd. Lhoty; vytipování dalších parkovacích
odstavných ploch je podmíněno dostatkem
vhodných pozemků ve vlastnictví města
10.1.1. Spolupráce s Českými dráhami
– v průběhu roku jsou občané města o změnách v jízdním řádu informováni prostřednictvím Informačního listu a informačních
desek města i v prostorách nádraží; čistota
zastávek a okolí tratě je zabezpečována ČD,
které pokud neprovedou úklidové práce dle
potřeby, jsou obesílány žádostí (bylo zažádáno). Pro zabezpečení lepší vybavenosti
vlakové zastávky Mokropsy byla několikrát
zaslána žádost o umístění laviček, které byly
na této zastávce umístěny a dle vyjádření ČD
v krátké době zcizeny

• rada města souhlasí s udělením výjimky
vjezdu na komunikace označené dopravní
značkou Zákaz vjezdu vozidel nad 6 t pro
technické vozidlo STE SPZ AKA 77-90, pomocí kterého zajišťují odstraňování poruch
a údržbu ve venkovních distribučních sítích

rada města souhlasí s vyřazením nepoužitelných kartoték správního odboru
• rada města souhlasí s návrhem postupu
pro vyřizování reklamací kvality pitné
vody (1 – 10 % slevy z ceny fakturované za
období, ve kterém prokazatelně docházelo
k poruše kvality dodávané pitné vody, 2
- v případě, že firma Aquaconsult stanoví
jako jediné možné řešení dané situace zavedení filtru do vod. řadu stěžovatele, bude
tento objednán odborem VaK a instalován
na náklady města, 3 - radě města bude odbor VaK dávat na vědomí takto uskutečněné nápravy)
• rada města souhlasí s nákupem 100 ks
knihy o Dolní Berounce za celkovou cenu
15 000 Kč (kniha vznikla na objednávku našeho mikroregionu, bude sloužit pro potřeby
propagace obce a rovněž může být nabídnuta
k prodeji)
• rada města ukládá vedoucímu odboru kultury stanovit pravidelné časy hlášení městského rozhlasu pro komerční účely a ukládá
Ing. Koppovi prověřit možnost vybírání
poplatků za komerční hlášení

10.2.1. Spolupráce s Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy – spolupráce • rada města nemá námitek proti pořádání
ve věci optimalizace provozu a zajištění čet- výstavy psů v Černošicích a souhlasí s přínosti spojů probíhá v průběhu roku; změny padným organizačním spolupodílem ze stra
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ny města (výstava by se podle předběžných
informací měla konat 5. 7. 2006, nejspíše
na zimním stadiónu, za účasti 150 vystavovatelů)
• rada města schvaluje odprodání osobního
vozidla tz. Škoda Felicia PZL 80-65 za cenu
25 tis. Kč (městská policie, která má vozidlo
přiděleno k užívání, jej nemůže využívat
z důvodu technického stavu – nepojízdné)

ru opravy kostela ještě v tomto roce na příští
zasedání
• rada města ukládá městské policii provést
audit bezpečnosti dětí u škol z hlediska provozu na pozemních komunikacích
• rada města souhlasí s udělením výjimky
z počtu dětí ve třídě MŠ Topolská

• rada města revokuje své rozhodnutí ze
schůze rady č. 74 ve věci transformace pe• I. rada města souhlasí se záborem části po- čovatelské služby a ukládá odboru soc. věcí
zemku č. parc. 10 v kat. území Černošice pro a zdravotnictví dále řešit situaci transforzařízení staveniště pro stavební úpravy krovu mace pečovatelské služby, která nastala poté,
kostela (pozemek vedle kostela ve vlastnictví co Středočeský kraj odmítá nadále tuto péči
města; na tento pozemek by měla být snevykonávat na vlastní náklady
sena konstrukce krovu, postupně rozebrána
a znovu smontována z nových dřevěných • rada města ukládá odboru dopravy projedprvků; zábor by měl skončit nejpozději do nat umístění přechodu pro chodce na komu21. 10. 2005; II. rada souhlasí s dočasným nikaci Vrážská – v její spodní části v prostoru
uzavřením hlavního vchodu na hřbitov lékařské ordinace, a zároveň znovu projednat
a posunutím kontejneru u hřbitova v Černo- umístění značky zákazu vjezdu do části ul.
Střední (od ul. Lermontova ve směru od
šicích
Mokropes)
• rada města ukládá odboru dopravy znovu projednat možnost umístění zvýšeného • rada města ukládá OISM vyřešit likvidaci
přechodu na komunikací Dobřichovická na vraku na ulici Zd. Lhoty, který zde zanechala
křižovatce s ulicí Slunečnou a na komuni- společnost Strabag
kaci Dr. Janského – u samoobsluhy (před • rada města ukládá odboru kultury přitrafikou)
pravit v MěKS dlouhodobou výstavu všech
• rada města ukládá vedoucí odboru kan- připravených i rozpracovaných projektů
celáře starostky Ing. Ullrichové zorganizo- – dopravní generel, silnice, stavební projekty
vat akci finančního řiditelství v Praze (FŘ (i soukromé), generel hřišť, územní plán +
v Praze nabízí možnost v období podávání dostupné dokumenty, které představí podaňových přiznání k dani z příjmů fyzických stupný rozvoj města za posledních 120 let
osob za rok 2005 v předem dohodnutých (historické územní plány, fotografie atd.)
termínech navštívit městský úřad a umožnit • rada města žádá ředitele školy zorganizotak občanům města a přilehlých obcí využít vat exkurzi dětí – žáků ze ZŠ Černošice – do
služeb FŘ)
prostor MěÚ (např. na schůzi rady města),
• rada města ve věci Stížnost na provoz re- do prostor čistírny odpadních vod, služebny
staurace Ráj steaků U mlsného bobra bere městské policie atd. za účelem seznámení
stanovisko stěžovatelů na vědomí a kon- žáků (dle učebních osnov) s chodem a funstatuje, že věc bude projednávána v rámci gováním městského organismu
v soudního a kolaudačního řízení
• rada města stanovila termín pro 20. zasedá• rada města odkládá Žádost o další podpo
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Závěr sezóny byl ve znamení beachvolejbalového klání
Na nové městské pláži pod mokropeským jezem bylo 10. září plno a veselo.
Desítky lidí se sem přišly podívat na vrchol sezóny, kterým byl bohatě obsazený
beachvolejbalový turnaj. Na hřišti s bílým
pískem se bojovalo až do večera, kdy
pláž ozářilo množství barevných lampi-

onů dotvářejících skvělou atmosféru. Na
milovníky plážového sportu, kteří se na
akci připravenou ve spolupráci s městem
přišli podívat, čekala také odpolední párty
v latinskoamerickém stylu s hudbou a míchanými nápoji, občerstvení a také, jak
(sj
ukazuje obrázek, šermíři.

Gril je opraven, lavičky jsou opět na svém místě
Součástí nově vybudované městské pláže
se stal i volně přístupný a také hojně využívaný kamenný gril s dřevěnými lavičkami
a stolem. Nesloužil však dlouho, vandalové
jej už koncem srpna stačili vážně poškodit
a o den později stůl i lavičky ukrást. Nyní je
vše opět tak, jak má být. Jen litinový rošt je
prozatím uložen na pracovišti Technických
služeb.
(sj)
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Chovejte se bezpečně, veďte k tomu i svoje děti
Statistiky Policie ČR ukazují, že trestná činnost v Černošicích je relativně nízká. To však
neznamená, že není třeba dodržovat zásady bezpečného chování a udělat všechna preventivní opatření na ochranu sebe, svých blízkých i svého majetku. A protože opakování je
matka moudrosti, uvádíme přehled základních opatření proti vloupání do vašeho domu
a několik zásad, které je třeba vštěpovat všem dětem.
Doporučení ke snížení rizika vloupání do 9) Nenechávejte v okolí domu volně přístupné
žebříky a nářadí (např. sekery, krumpáče).
rodinného domu:

1) Nezakrývejte pohled na dům vysokými
zdmi a hustými ploty, minimalizujte
počet vchodů do domu, doplňte vhodné
osvětlení.

10) I při krátkodobé nepřítomnosti (např. nákup) zavírejte a zamykejte dveře a všechna
okna v přízemí a nižších podlažích. Pokud
máte několik oken vedle sebe, nenechávejte jedno z nich otevřené na ventilaci (aby
2) Vybavte objekt masivními (bezpečnostnísi zloděj nemohl otevřít vedlejší).
mi) dveřmi se zámkem, vložkou a štítem,
odolnými proti vyhmatání, rozlomení,
Rodiče, veďte děti k tomu, aby:
odvrtání, prokopnutí a vysazení. Obdobně
- nenosily klíče od bytu viditelně,
zabezpečte i další stavební otvory, zejména méně viditelné a méně často používané - uzamkly při odchodu z bytu či domu řádně
dveře,
(zadní dveře, sklepní okénka apod.).

3) Nechcete-li mříže, můžete okna zabezpečit - neotvíraly neznámým lidem, když jsou samy
vnější kovovou žaluzií nebo alespoň bez- doma, a neříkaly do telefonu, kdy se vrátíte,
pečnostní fólií.
- nechodily nikam s neznámými lidmi,
4) Mechanické zabezpečení doplňte vhodným - nebraly nic od cizích lidí,
zařízením elektrické signalizace.
- vás vždy informovaly, kam jdou a co budou
5) Při zabezpečení objektu se vždy obraťte na
dělat,
odbornou firmu, nespoléhejte na své sí1y.
- oznámily neprodleně vám, ve škole či na po6) Neukládejte v domácnosti cenné předměty.
licii jsou-li někým obtěžovány či když jim
Je-li to nezbytné (šperky, sbírky apod.),
nebo jejich kamarádům někdo ubližuje,
pak je zvlášť chraňte jak mechanicky (trezor, schránka), tak elektronicky. Kromě - dávaly pozor na své kolo (poznamenejte si
toho je nutné pořídit si k takovým před- výrobní číslo), nenechávaly je bez dozoru
(jinak je nutno kolo připevnit k pevnému
mětům dokumentaci (foto, popis) a tu
stabilnímu objektu řetězem nebo lankem
ukládat na jiném místě.
se zámkem),
7) Nepouštějte do domu neznámé osoby,
vydávající se např. za pracovníky provádě- - si nehrály s nebezpečnými věcmi (ostré
předměty, zbraně, pyrotechnické hračky)
jící odečet elektřiny bez kontroly průkazu
a nález podezřelých předmětů hned nahláa ověření jejich příslušnosti k udávané
sily dospělým,
firmě. Nepouštějte ani prodejce a cizí lidi,
kteří si od vás budou chtít zavolat (nabíd- - si pamatovaly důležitá telefonní čísla (poliněte příp. pomoc jinou formou).
cie, hasiči, záchranná služba) a samozřejmě
vaše.
8) Snažte se vyloučit znaky své dlouhodobé
nepřítomnosti (neodklizený sníh, nevybíZ materiálů odboru prevence kriminality MV
raná dopisní schránka).
upravil Samuel Truschka
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Zloděj nejprve rozbil okno školy, pak ale utekl
V sobotu 20. srpna v pozdních večerních
hodinách přijala městská policie tísňové volání pocházející z objektu mateřské školy v ulici
Karlická. Hlídka, která se na místo dostavila
po třech minutách, zjistila poškozenou skleněnou výplň okna v zadní části školy. Pachatel se do budovy nakonec nedostal a z místa
činu utekl. Celou věc převzala Policie České
republiky.

městské policie na místě zjistila, že okno sousedního domu bylo násilně otevřeno. Věc byla předána k šetření Policii České republiky.
Srážka automobilů se obešla bez zranění – 2. září v podvečerních hodinách přijala
městská policie oznámení o dopravní nehodě
v ulici Radotínská. Po příjezdu na místo policisté zjistili, že se jedná o čelní srážku dvou
osobních automobilů, ke které došlo v první
zatáčce za železničním přejezdem směrem na
Radotín. Při dopravní nehodě nebyl nikdo
zraněn.

Vykrádal auta u samoobsluhy – 21. srpna
v odpoledních hodinách zadrželo několik
obyvatel města u černošické samoobsluhy
Bobík muže, který tu vykrádal osobní auMístnost s agregátem byla násilně otevřetomobily. Pachatel byl předán Policii České na – 3. září v ranních hodinách bylo hlídce
republiky, která jeho počínání prošetřuje.
městské policie oznámeno, že kdosi vypáčil
Měděné okapy měly namále – 22. srpna dveře v železniční zastávce Černošice. Nev odpoledních hodinách byl hlídce městské známý pachatel tam otevřel místnost s agrepolicie oznámen pokus o odcizení měděných gátem zajišťujícím provoz zabezpečovacího
okapů z budovy Základní umělecké školy zařízení na železničním přejezdu. Celá věc
Černošice. Celá věc je v šetření.
je v šetření.
Hlídka zadržela muže při pokusu o vlouZloději si svůj kousek zopakovali – 3. září
pání – 23. srpna v odpoledních hodinách ve 22.15 hod. požádal muž pracující v místní
přijala městská policie oznámení, že se kdosi betonárce hlídku městské policie o pomoc při
pokouší o vloupání do rodinného domu kontrole tohoto objektu, a to z důvodu došlév ulici Hradecká v Černošicích. Hlídka měst- ho tísňového volání. V objektu betonárky bylo
ské policie poté přistihla na pozemku domu skutečně zjištěno vloupání, a to do prostoru
tři muže, kteří se skutečně snažili do objektu kanceláří, kde se podařilo zadržet dva pavniknout. Věc byla opět předána Policii České chatele. Na místo se dostavila hlídka Policie
republiky.
České republiky, která oba výtečníky převzaOznámení o vloupání se nepotvrdilo la. Později vyšlo najevo, že oba muži nebyli
– 23. srpna v pozdních nočních hodinách v tomto objektu poprvé. U jednoho z nich
přijala městská policie oznámení ženy bydlící totiž policisté našli mobilní telefon, který zde
v ulici Karlická, že se jí kdosi dobývá do do- byl odcizen již při minulém vloupání.
mu. Hlídka se na místo dostavila během něKe krádeži nedošlo – 10. září deset minut
kolika minut, objekt a jeho okolí prohledala, po osmé hodině večerní oznámil muž z ulice
žádného pachatele trestného činu ani nikoho V Boroví, že si kdosi obhlíží jeho stavební
jiného však nenašla.
buňku a pravděpodobně se ji chystá vykrást.
Policisty přivolala všímavá žena – 29. srp- Hlídka městské policie, která na místo dona ve 13.45 hodin oznámila všímavá žena razila, zadržela muže ukrajinské národnosti
z ulice Dobřichovická, že se na pozemku a předala jej Policii České republiky k dalšímu
Gregor Dušička, městská policie
u sousedů pohybuje neznámá osoba. Hlídka šetření.
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Projekt Komunitní škola je připraven i pro letošní rok
Základní škola Černošice se i pro letošní školní rok otevírá nejen žákům a kantorům,
ale v rámci projektu Komunitní škola nabízí své prostory i k dalším aktivitám:

Taneční kroužek
Kurz k přijímacím zkouškám z českého jazyka
Kurz k přijímacím zkouškám z matematiky
Kurz k doplnění základního vzdělání
Astronomický kroužek
Počítačový kroužek
Dějepisný kroužek
Šermířský kroužek
Kopaná
Konverzace v anglickém jazyce
Kryštof Englis Club
Dramatický kroužek
Keramika
Fyzikální kroužek

Odpolední klubovna
Odpolední klubovna bude jako novinka
otevřena v budově školy v Mokropsích
pro žáky 4. a 5. třídy dvakrát týdně (od
13.00 do 15.15), a to za poplatek 2 000 Kč
za pololetí. Vedoucí paní Misauerová
přijme maximálně 14 žáků. Klubovna
bude zaměřena na relaxaci, pohybové hry,
tvořivou dramatiku spojenou s výtvarnou
výchovou, keramiku a interaktivní hry
rozvíjející dětskou osobnost. Škola tak reaguje na žádosti rodičů, kteří vyžadují pro
své děti smysluplné využití odpoledního
času. Nyní zjišťujeme zájem žáků o konverzační kurzy v angličtině, němčině či
jiném jazyku. Ve spolupráci s rodiči pak
kurzy otevřeme počátkem října.
Angličtina v Komenského ulici
Škola avizovala zahájení konverzační
výuky angličtiny v prvních třídách, a to
od října. V duchu přání paní Blahovcové,
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Studio Fantazie
Mgr. Ráblová
Mgr. Kahounová, Ing. Eckertová, p. Srp
Dr. Moucha
pan Fiala
pan Vodička
pan Fiala
Ing. Kutílek
pan Vodička
škola
pí Blahovcová
Mgr. Zhoufová
Mgr. Jandáková, pí Mlčochová
pan Fiala

která tuto výuku zajišťuje svými lektory,
jsme k jejímu zavedení přikročili pouze ve
všech třídách školy v Komenského ulici.
To se týká i English Clubu, jakési družiny
pro prvňáčky vedené rodilým mluvčím.
Teprve po vyhodnocení projektu postupně rozšíříme tuto výuku i do dalších
tříd. Jako náhradu pro ostatní prvňáčky
chceme v rámci Komunitní školy „rozjet“
konverzaci. Ale i ta bude závislá na zájmu
rodičů.
Vychovatelek přibylo
V současné době jsme rozšířili počet vychovatelek školní družiny a jsme schopni
uspokojit i nejpotřebnější žádosti rodičů
žáků čtvrtých tříd a spolu s Odpolední
klubovnou jsme schopni poskytnout daleko širší využití volného času než v minulých letech.
PhDr. Zdeněk Moucha, CSc.,
ředitel Základní školy Černošice

z města a okolí

Kapličku pod černošickým jezem zdobí nová výmalba
Poté, co více než dvě a půl století stará
barokní kaplička u černošického jezu prošla
v loňském roce celkovou stavební rekonstrukcí, přišla na řadu i renovace její vnitřní
výmalby. Odbor kultury tím pověřil studentku užité malby na jedné z pražských umělecko průmyslových škol Ludmilu Svozilovou
z Černošic. Práce začaly 1. července letošního
roku a za odborného vedení akademického
malíře Petra Hampla trvaly do 30. září.
„Nešlo o restaurátorskou práci, neboť kaplička není památkově chráněna, ale o renovaci
nástěnné malby,“ uvedla Ludmila Svozilová
s tím, že nejprve bylo třeba odstranit poslední
amatérský pokus o výmalbu objektu, odkrýt
vrstvu s původním motivem a poté zafixovat
originální zbytky malby, ze kterých nejstarší
je výjev Ducha svatého a křídla anděla. Tento
výjev v horní části kapličky, který jediný unikl amatérskému zásahu, poškodil naštěstí jen
čas. Uvedení do původního stavu bylo proto
jen otázkou technickou.
Návrhy motivu výmalby vycházely podle autorky renovace z původní kompozice.
„Postavy motivu byly ztvárněny s ohledem na
dobový vzhled a styl. U Panny Marie byl dán
důraz na účes a modelaci obličeje, aby co
nejvíce odpovídal původní malbě. Šaty a plášť
dodržují obvyklou barevnou volbu. Postava
zachovává kompoziční výtvarný kánon typický

Ludmila Svozilová a její dílo

pro tento motiv,“ upřesnila Ludmila Svozilová.
„Postava anděla je halena do roucha, které přechází v kouřovou drapérii a ztrácí se v modrém
pozadí. Krajina v pozadí je laděna v žánru
osmnáctého století,“ dodala autorka.
Kapličku dal údajně roku 1727 postavit
mlynář Kotaška z Bluku, který je pohřben
pod náhrobní deskou uprostřed chrámové
lodi černošického kostela. Vypráví se, že stavba, obrácená k bluckému mlýnu na protilehlé
straně řeky, vznikla na památku záchrany
mlynářovy dcery před utopením.
Nápis na oblouku nad výzdobou kapličky
oznamuje, že ji roku 1930 dala opravit Anna
Sípková. Tehdy byl přemalován i její nástěnný obraz Zvěstování a kaplička byla znovu
vysvěcena. Poté se na kapličce podepsal čas,
poválečný nezájem o stavby tohoto druhu a již
zmiňovaný amatérský pokus o přemalování
(sj)
jejího výklenku.
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Černošická alotria očima historika Leonida Křížka

Za bezmála půlstoletí, po které v této zemi
trvá zájem o historický šerm, jsem už shlédl
tolik šermířských vystoupení a tolik (převážně otřesných) programů, že se už podobným
akcím vyhýbám. Přesto jsem přijal pozvání
pořadatelů a 3. září jsem navštívil Černošická
alotria.

Programy mě ve většině případů příjemně
překvapily. Vrcholem byla dvě představení
pražské skupiny Burdýři, jedné z nejstarších
a nejkvalitnějších skupin. První show nazvaná
Piráti byla očividně určena mladším divákům,
ale bavila i dospělé. Dynamické představení
v kostýmech karibských pirátů připomínalo
v dobrém slova smyslu americké grotesky
– spousta gagů, doprovodná hudba spolu
s pohybovými etudami citovala kdejaký hollywoodský kýč, šerm byl podřízen celkovému
akčnímu pojetí a představení neztratilo dech
od začátku až do konce. Večerní představení
Burdýřů nazvané Démon bylo jakousi metaforou vítězství kříže nad půlměsícem, či chcete-li křesťanských rytířů nad svody Ďábla. Choreografie opět profesionální, teď již s převahou
šermu nejrůznějšími „rytířskými“ zbraněmi
a s nezapomenutelnou postavou Démona.
V této masce excelovala (stejně jako v Pirátech
v „masce“ oslnivé krasavice) slečna Veronika,
která uchvátila nejen dokonalou pohybovou
technikou, precizním šermem, sošným půvabem, ale i skvělými grimasami.

V této inscenaci představila svůj dorost, což
bylo patrné na kvalitě, nicméně šlo o sympatickou ukázku zapojení nové generace do
práce zkušené skupiny. Zážitkem bylo vystoupení odnože Alotria – dámské šermířské
skupiny Reginleif rovněž z Černošic, která
v příběhu o klášterních novickách zavražděných žoldnéři předvedla klasický italský
šerm rapírem v působivé „stínové“ zkratce.
Pánové prominou, ale jejich šerm byl nejkvalitnější ze všech programů toho dne. Večerní
taneční vystoupení skupiny, ačkoliv nápadité
a dynamické, mě už tolik nenadchlo, byla znát
nesecvičenost a pouhé amatérské zvládnutí
tance. Skupina Lepus z Libochovic předvedla
jakýsi alegorický příběh o zradě a chamtivosti,
během něhož si zašermovala všemi možnými
kombinacemi zbraní. Snaha o divadlo chvályhodná, na šermu patrná poučenost v zacházení zbraněmi, šerm místy nebezpečný (o to
divácky atraktivnější). Celkově představení
nevybočilo z průměru.
Skupina Novica ve svém představení nešetřila kaskadérskými kousky. Bylo vidět, že to
je silná stránka jejího vystoupení. Však také
vpodvečer předvedli členové skupiny divákům
nácvik těchto kaskadérských technik s patřičným výkladem a názornými ukázkami.

Bez ohledu na výhrady k pojetí šermu jsem
byl Černošickými alotrii příjemně překvapen.
Potěšilo mě i setkání se známými skupinami,
Dalším vrcholem pro mě byla ukázka dobý- které jsem léta neviděl. Pořadatelům čest
vání dělostřelecké baterie jezdeckou eskadrou, a chvála!
předvedená členy České asociace americké
Leonid Křížek
občanské války a jezdecké skupiny Magentis.
Agentura Alotrium a město Černošice jako
Jižanů a Seveřanů bylo sice jen asi deset, je- pořadatelé děkují všem, kteří akci pomohli
jich střelba z kanónu, ručních palných zbraní uspořádat. V první řadě hlavnímu sponzorovi,
a především jezdecké mistrovství kavaleristů kterým bylo Stavitelství Řehoř, a dále panu
ohánějících se revolvery, karabinami a šavle- Barchánkovi (Šiba), panu Bulíčkovi (Trans
mi bylo brilantní.
Hospital), firmě IBS Rokal, PhDr. Mouchovi

Hostitelská skupina Alotrium z Černošic (ZŠ Černošice), Zimnímu stadiónu Černošice,
předvedla svůj standardní program – příběh Fanklubu skupiny Alotrium Černošice a kulturtří mušketýrů zachraňujících čest královny. nímu odboru Středočeského kraje.
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Letní soustředění bolelo, posílilo i pobavilo
Děvčata z dobřichovického oddílu košíkové
vyrazila už tradičně na posledních deset dní
prázdnin na letní soustředění do kraje rybníků, konkrétně do Rybářské školy Vodňany.

Přiznat, že nejmenší holky si i přes nabitý
program našly chvilku k pláči steskem, ale
nakonec to zvládly a nechtělo se jim domů.
Přiznat, že party se stmelily, a to nejen ty
První část přípravy byla o kondičce. Druž- k sobě náležící. Přiznat, že pro nás, trenéry,
stva minižákyň, žákyň a dorostenek se po pět to bylo náročné, ale stálo to za to. Doufat, že
dnů nechávala kondičními trenéry „mučit“ vynaložená dřina přinese výsledky, že v zemi
opakovanými sprinty, posilováním, nácvikem mistryň Evropy i my v Dobřichovicích vyobratnosti i desítkami kilometrů odjetých na chováme další „zlaté“ Evy Němcové a přispějeme ke kvalitě české košíkové.
kolech.
Mezeru mezi kondiční a basketbalovou
přípravou vyplnil volný den, ve kterém
společně navštívila zámek Hluboká, konečně si smlsla na zmrzlině a užila si klidu od
sportu.

Basketbalová část pak pokračovala pod
dohledem basketbalových trenérů. Stávající
osazenstvo doplnily hostující hráčky, zbytek,
co kondičku „promeškal“, a ženy. Ty pod
vedením nového trenéra a s novou chutí po
vítězstvích si samy přidávaly tréninkové dávky. Dorostenky nacvičovaly herní prvky pro
nastávající ligovou sezónu, žákyně pilovaly
individuální techniku a herní signály před
kvalifikací o žákovskou ligu a nejmladší
hráčky zdokonalovaly základní prvky individuální techniky před svojí premiérou
v krajském přeboru.
Na co se nebude rádo vzpomínat? Trenéři
na déšť, který pokazil první část soustředění
a bylo nutno improvizovat, a tradičně na dva
výrony v sádře.
Na co se bude vzpomínat rádo? Hráčky
na déšť, který „zabránil“ cyklistickým výpravám, na společnou zábavu a legraci, neuvěřitelný binec na některých pokojích, výbornou
kuchyni, super ubytování i slušivé cyklistické
přilby.

Letos prvně okusili opravdovou zátěž na
soustředění i naši chlapci, kteří se připravovali kondičně doma a basketbalově v Oseku
u Teplic. Reportáž ze soustředění přineseme
příště.
Basketbalová sezóna začíná!
Zveme fandy, rodiče i hráčky.
Minižáci zahajují sezónu 16. 10. v 8.30
a 13.30 v tělocvičně Sokola Dobřichovice.

Minižačky lze poprvé v letošní sezóně
vidět na domácí palubovce 23. 10. od 9.00
a 11.00 rovněž v tělocvičně.
Žákyně nastupují ke kvalifikaci o žákovskou ligu (nejvyšší soutěž v republice) v sokolově 24. a 25. září.
Ženy zahajují v Berouně. Doma je můžeme povzbudit prvně 29. 10. v tělocvičně od
15.00 a v neděli 30. 10. od 10.00 tamtéž.
Dorostenky zahájí ligu v sobotu 15. 10.
v hale BIOS od 16.00 a v neděli 16. 10. v tělocvičně od 11.00.
Ostatní informace najdete od 1. 10. na
našich webových stránkách basket.dobrichovice.cz.

Stále doplňujeme družstvo minižákyň
(ročníky 93 a 94) a družstvo přípravky
(ročníky 95, 96 a 97), která trénují i v ZŠ
Co závěrem? Přiznat, že dorostenky si Mokropsy. Informace na tel.: 736 673 909.
vysloužily malér, ale zapracovaly jako parHana Geisslerová, TJ Sokol Dobřichovice,
oddíl košíkové
ta a hříšnici podržely a snad se i poučily.
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Okolí zimního stadiónu se ztišilo

V průběhu letních měsíců proběhla výměna kondenzátorů chladicího zařízení
na černošickém zimním stadionu. Staré
kondenzátory umístěné na pozemku Sokola
byly nahrazeny moderními nízkohlučnými
kondenzátory, které byly namontovány přímo na budovu stadionu. Výměnu pocítí lidé
v blízkém okolí, neboť hladina hluku, který
vydávalo staré zařízení, se s instalací nového
výrazně sníží.
Staré kondenzátory z pozemku Sokola
zmizí ještě v průběhu října. Zbourány budou
i dosavadní protihlukové stěny a zasypán
a zhutněn bude chladicí kanál.

Celá akce si vyžádala částku 3 180 tisíc
korun. Dvě stě tisíc hradil oddíl z vlastních
zdrojů, zbytek byl čerpán z dotace ministerstva školství a tělovýchovy.

Nábor hokejistů
Oddíl ledního hokeje pořádá pravidelný
nábor malých hokejistů. Možnost vstoupit
do řad černošických hokejistů je vždy v pondělí od 15.30 na zimním stadiónu.
Bruslení rodičů s dětmi
Znovu připomínáme, že novinkou pro letošní zimní sezónu je bruslení rodičů s dětmi.
Koná se od 1. října vždy ve čtvrtek od 9.30
do 11.00. Děti mají vstup zdarma.
(sj)

Sokol Černošice pořádá nábor chlapců na košíkovou
Již šest let se cvičitelé Sokola Černošice
věnují základnímu výcviku basketbalu minižáků. Naše družstva úspěšně sehrála mnoho
přátelských utkání se soupeři, kteří trénují
častěji než my a rozhodně v lepších podmínkách. V minulých číslech Informačního listu

jsme se několikrát zmínili o stísněných prostorách naší sokolovny, které nám nedovolují
zúčastnit se oficiální soutěže. Letos se nám
však díky pochopení vedení ZŠ Černošice
podařilo pronajmout na 2 hodiny týdně (úterý 16.15 – 18.15) sportovní halu u mokropeské školy. Pokusíme se z žáků prvních
a druhých tříd vychovat chlapecké družstvo, které by se v následujících letech
mohlo do soutěže přihlásit. Podmínkou
je dostatek zájemců z řad dětí, ale i rodičů případně prarodičů ochotných nám
v této činnosti pomoci ať už jako trenéři
či organizační činitelé.
Nábor chlapců z prvních a druhých tříd
základní školy (6 – 8 let) se uskuteční ve
středu 12. října v naší sokolovně (budova
kina) od 18 hodin. Požadovaná výbava:
sportovní oblečení a obuv vhodná do
tělocvičny. Současně prosíme příznivce
sportu a zejména basketbalu, kteří by
nám mohli jakkoliv pomoci, aby se ozvali
na tel.: 605 283 973 (Dáša Kučerová) nebo 728 127 059 (Oskar Kořínek).
Na shledanou se těší trenéři a cvičitelé
Sokola Černošce.
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Výsledky výtvarné soutěže v černošické knihovně
V červnu proběhla v městské knihovně
soutěž pro malé výtvarníky nazvaná Černošice mýma očima. Protože se děti rozjely na
prázdniny, konalo se vyhodnocení soutěže
až v září, kdy se opět vrátily do školy. Obrázků se sešlo opravdu hodně a jen těžko by
se vybíraly ty nejhezčí. Na řadu proto musel
přijít los, který určil jména pěti vítězů. A my
blahopřejme Karolíně Barchánkové, Michalu Kuníkovi, Veronice Ráblové, Yvetě Šikové
a Anetě Zikové, jejichž dílka vám dnes také
představujeme. Prosíme vítěze, aby se dostavili do knihovny pro knižní odměnu, a zároveň děkujeme všem, kdož se soutěže zúčastnili a zpestřili tak interiér naší knihovny.
Irena Šilhánková a Eva Vacková, knihovnice
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Jen pár drobných střípků ze života

Už jsou to téměř tři roky, co jsme se
nastěhovali do nového prostředí Domu
s pečovatelskou službou. Byli bychom proto
rádi, aby černošičtí věděli, jak se nám v něm
líbí a žije.

Při pěkném počasí je příjemné posezení
na zahradě či v altánku, kde jsme prožili
krásné odpoledne při grilování. Klobásky
chutnaly báječně a sklenka zlatavého moku
přivodila skvělou náladu.

Tak to je jen pár střípků z toho, jak se
Pod vedením pana Miroslava Strejčka
a paní Aleny Mičkové, kteří o nás staré lidi u nás žije. Za všechno děkujeme Mirkovi
s láskou a trpělivostí pečují, jsme zde spoko- a Alence, přejeme, ať se jim v práci daří jako
jeni a daří se nám dobře. Vážíme si aktivit doposud a jsou s námi rádi, jako my jsme
Vaše babči a dědulové z DPS
a nápadů přesahujících mnohdy rámec rádi s nimi.
jejich povinností.
Rádi s námi posedí
a popovídají v naší
„kavárničce,“ kde
nám připravují ke
kafíčku
dobroty
mnohdy pocházející přímo z naší
kuchyně. Informujeme se vzájemně
o všem, co bychom
měli vědět, co se
nám líbí či naopak,
kdo má připomínFoto Miroslav Strejček
ky a námitky ohledŽlučník nežlučník, grilované klobásky chutnají báječně.
ně chodu DPS.

Modeláři zahájili pětadvacátou sezónu své činnosti

Začali jsme v roce 1981 v nově otevřeném
„kulturáku“ s partou dvanácti mladých kluků,
z nichž mnozí dnes už modelaří se svými syny. Tehdy nebylo k dostání téměř nic, a když
ano, pak kvalita byla nevalná. Chyběly často
i základní modelářské materiály, které mnozí „vynálezci“ nahrazovali vším, co bylo po
ruce. Jediné dobré bylo, a je stále, lepidlo
Kanagom, které má světovou úroveň. Dnes
je k dostání téměř vše, ale za hodně peněz.
I proto se mladí modeláři sdružují. Získají
snazší přístup k materiálům a vybavení
špičkové úrovně, neboť mohou nakupovat

ve větším množství a vše také beze zbytku
využijí.

Modeláři, kteří jsou sekcí sdružení S dětmi
a pro děti Černošice, nabízejí kroužek plastikového modelářství – úterý od 16 do 19 hodin,
a kroužek leteckého modelářství – pondělí od
18.00, úterý od 17.00, středa od 15.00, čtvrtek
od 16.00. Končíme po společné dohodě.
V kroužcích jsou ještě volná místa, můžeme
přijmout mladé plastikové modeláře od 4. třídy a modeláře letecké od třídy páté. Přijďte do
MěKS na Vráži nebo volejte 605 545 615.
Lumír Apeltauer
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Architektura moderny v podání Václava Rabiňáka
Z řady významných černošických staveb architektury moderny vyniká dům čp. 151 v Libušině
ulici postavený ve stylu funkcionalismu pro starostu
Kříže v roce 1927 stavitelem E. Bendou (viz tajenka minulé křížovky). Projekt vypracoval pražský
architekt Václav Rabiňák (1905–?), který studoval
v Praze na Vyšší státní průmyslové škole (1920–24) a poté na
Akademii výtvarných umění
(1929–30, studium nedokončil)
u význačného architekta Josefa
Gočára, ve své době jednoho
z nejprogresivnějších architektů
evropské moderny.
O Rabiňákově tvorbě je známo, že projektoval architektonicky kvalitní funkcionalistické domy zejména v Praze-Ruzyni. V Černošicích navrhl
dva domy (kromě čp. 151 ještě dům čp. 153, rovněž
v Libušině ulici).
Patrový rodinný dům čp. 151 je dochován v exteriéru a zejména v interiéru v autentické podobě, tedy
s minimálními změnami a stavebními úpravami. Vy-

značuje se výrazně členitým stupňovitým půdorysným řešením, hladkými plochami fasád otevřenými
původními obdélnými okny a kruhovými okénky,
zděnými plnými balkóny i balkóny s jednoduchým
kovovým zábradlím, vertikálním pásovým oknem
schodišťové haly a pochozí střešní terasou. Ve vrcholu stavby vyniká polygonální
oplechovaná věžička.
Interiér uchovává řadu hodnotných prvků a detailů (všechny
původní dveře, místy ještě dochovaná svítidla, zabudované skříně,
dřevěné schodiště se zábradlím,
původní vypínače atd.).
Součástí projektu rodinného
domu, který majiteli nabídl
veškerý komfort, bylo i řešení
zahrady, jejíž původní rozvržení je ještě z velké části
patrné. Pozoruhodnou součástí zahrady byla stavba
sluneční lázně, která byla komponována na nejslunnějším místě. Sluneční lázeň se však do dnešních dnů
již nedochovala.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou

VODOROVNĚ: A. Slovenský hospodář; požitek – B. Bankovní panika; oběžná dráha; pysky –
C. Slang. ateliér; polní květina; drahý kámen – D. Krejčovská záložka; malý typ Fordu; značka mýdla – E. Kostra; tělovědec – F. Zesílený zápor; slov. herec; transformační hospodářská
politika v Sovětském svazu – G. Částice; otázka na směr – H. Boxerský úder; opak světla – I.
Tvoje; vřed – J. Pohodný; sloní špičáky – K. Angl. jednání; Helén – L. Shakespearův král;
polní práce; řešeta – M. Obličeje; přezdívka souč. brankáře fotbalové Sparty a reprezentace
– N. Výrobce výpočetní techniky; dohoda; jméno austral. herce Gibsona – O. Hudební styl;
Petroniovo nejznámější dílo – P. Řemeslník na stavbě; bájná země; druh žirafy – R. Získat
ostruhy; osekat – S. Stará SPZ okresu Praha-východ; domácky Anna; tebe.

SVISLE: 1. Německý spisovatel, nositel Nobelovy ceny; angl. hvězdný; stůj – 2. Auto očima
kluků; obnova; sázenky – 3. První část tajenky; součást naší býv. federace – 4. Předložka;
čuník; obruba; součásti pánských obleků – 5. Formát papíru; měsíc mayského kalendáře;
komoň; milovník počítačových her – 6. Osa ptačího pera; tady; mariášová hláška; a sice;
iniciály amer. spisovatele Dreiser – 7. Térová lepenka; značka české kosmetiky; iniciály sexsymbolu 60. let; kovová ruda; odborné učiliště – 8. Stovky; býv. špaň. královna; Caponeho
jméno; pošuk – 9. Solmizační slabika; Sarmat; osamocen; švédský supermarket – 10. Druhá
část tajenky; núbijská bavlna – 11. Suma dobytka; hanopis; druh lékaře – 12. Úplně pryč;
obávaný školní předmět; vlákna.
Nápověda: D. Ka – F. NEP – M. Bláža – 5. keh – 7. BB
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Služba rychlé zdravotní pomoci na nové adrese
Zdravotnická záchranná služba Trans Hospitál poskytuje odbornou přednemocniční neodkladnou péči vozem rychlé lékařské pomoci na novém stanovišti v Řevnicích, ulice Mařákova
1080, tísňová linka 155. Na stejné adrese provozuje i nevýjezdovou lékařskou službu první pomoci (ve všední dny od 19.00 do 7.00, o sobotách, nedělích a ve svátky pak nepřetržitě na tel. č.
257 721 555 a 257 721 666). Trans Hospital je jedinou zdravotnickou záchrannou službou,
která disponuje autobusem Karosa v sanitní úpravě (pro ošetření několika pacientů najednou,
v rámci hromadných neštěstí či zdravotnických zajištění kulturních, společenských
a sportovních akcí) a speciálním sanitním
transportérem, který poskytuje pomoc
pacientům nacházejícím se v nezvykle
náročných terénních podmínkách. Trans
Hospital provozuje rovněž dopravu raněných, nemocných a rodiček. V praxi jde
o neakutní převozy pacientů na nejrůznější
plánovaná vyšetření do nemocničních zařízení, nebo naopak z nemocničních zařízení
Posádka speciálního sanitního transportéru OT 64 domů. Zajišťuje i dálkové převozy pacientů
ze zahraničí či jejich transport po území celé
byla připravena poskytnout účinnou lékařskou
republiky,
a to na tel. č. 257 721 777. (red)
pomoc i návštěvníkům černošických Alotrií

Granty – peníze pro vás
Počátkem září vyhlásil hejtman Středočeského kraje zahájení dotačního řízení o poskytnutí dotací z Fondu obnovy památek Středočeského kraje a Fondu kultury Středočeského
kraje. Dotační programy se řídí platnými Zásadami pro poskytování dotací z Fondu kultury
a Fondu obnovy památek. Termín uzavření příjmu žádostí je 31. říjen 2005. Rozhodující
je datum otisku podacího razítka podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje. V Černošicích máme několik památkově chráněných objektů, jejichž majitelé by si žádost mohli
podat. Více informací najdete na www.kr-stredocesky.cz v sekci grantová a dotační řízení,
kde je i formulář k vyplnění. Grantové řízení z Fondu sportu a volného času by mělo být
vyhlášeno koncem září. Sledujte prosím webové stránky Středočeského kraje. Jinak je vám
odbor kultury plně k dispozici.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Diakonie Broumov vyhlašuje humanitární sbírku
V Městském kulturním středisku na Vráži, Mokropeská 1208, se 5. října v době od 8.00 do
19.00 uskuteční humanitární sbírka, kterou vyhlašuje občanské sdružení Diakonie Broumov.
Lidé mohou přinést letní a zimní oblečení (dámské, pánské i dětské), dále lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony a látky a rovněž mohou darovat peří, péřové a vatované přikrývky,
polštáře a deky. Prosíme dárce, aby věci zabalili do igelitových pytlů nebo vložili do krabic,
jinak by se při transportu mohly poškodit.
Jaroslava Krčilová, oddělení sociálních věcí
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Akce Kontejnery podzim 2005 pokračuje
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny vždy od 9 do 14 hodin (odpad
přinesený po 14. hodině pracovníci svozu odmítnou) v těchto termínech a ulicích:
8. října
U Mašitů,
Černošice (Poštovní),
Mokropsy (Šeříková).
Mokropsy (u pekárny),
22. října
Vráž (Husova – Majakovského),
Mokropsy (Dr. Janského),
Vráž (Slunečná u kont. na plasty).
Černošice (Libušina),
15. října
Černošice (Karlická),
Mokropeská (roh na Višňovce),
Černošice (u kostela).
Vráž (samoobsluha u trafiky),
Prosíme obyvatele města, aby odpad ukládali pouze do kontejnerů a neznečišťovali
okolí!!!

Vysokorychlostní internet pro veřejnost
V Černošicích přibyla tři nová internetová pracoviště určená pro veřejnost. Jde
o zcela nové nadstandardně vybavené počítače s tiskárnou a scannerem. Dva počítače jsou umístěny v městské knihovně v Riegrově ulici 228 (informace lze získat
na tel.: 251 641 501).
Třetí počítač je v Domě s pečovatelskou
službou, Vrážská 1805,
kde je k dispozici
v pondělí a ve středu
od 7.30 do17.00, v úterý, ve čtvrtek a v pátek
pak od 7.30 do 15.00.
Zvoňte prosím na
zvonek s nápisem internet. Tento projekt
s názvem K2 – Komunikace Karlštejnska byl
realizován jako první
projekt za podpory
strukturálních fondů
EU ve Středočeském
kraji. Za odbor kultury
Pavel Blaženín
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V kostele bude koncertovat žesťový kvintet
Odbor kultury vás srdečně zve ve čtvrtek 20. října od 19.00 do černošického kostela na koncert žesťového kvintetu PAKFONK. Kvintet hraje ve složení dvě trubky,
dva trombony a tuba. Repertoár je složen především z úprav skladeb od renesance přes
baroko až po současnost. Z autorů skladeb lze jmenovat G. P. Telemana, J. S. Bacha,
(pb)
J. Ch. Peze, W. A. Mozarta, J. Paisible, G. F. Haendla, B. Bakfarka a P. Ebena.

Koncert latinskoamerické hudby v ZUŠ
Odbor kultury vás zve v sobotu 22. 10. od 17.00 do sálu Základní umělecké školy
ve Střední ulici 403 na koncert latinskoamerické hudby. Účinkovat bude Instrumental
tandem v obsazení Libor Janeček (kytara) a Petr Zámečník (akordeon). Instrumental
tandem vznikl v roce 1993 a od té doby vystupuje na komorních koncertech, na hudebních festivalech a soutěžích. Duo se představilo i v Rakousku a Německu, hrálo na
Slovensku, v Rumunsko a ve Švédsku.
V loňském roce se
úspěšně prezentovalo
na kytarovém festivalu v polském Klodzku
a na mezinárodním
festivalu Music Jam
2003 v Sofii. Pravidelně nahrává pro
Český rozhlas v Brně
nejen skladby jihoamerických autorů, ale
i soudobou českou
hudbu, hudbu klasickou a romantickou.
V roce 2000 vyšla ve
vydavatelství Spirála
Petr Zámečník a Libor Janeček
CD Tango nuevo.

Městské kulturní středisko hledá nové lektory
I vy se můžete stát lektorem, máte-li co nabídnout v oboru, který ovládáte. Odbor
kultury vám to umožní. Velice rádi bychom v MěKS otevřeli například sportovně založený kurz pro děti, a právě pro tento záměr se dosud lektor nenašel. Máte-li zájem nebo
víte-li o někom s odpovídajícími schopnostmi a chutí, odbor kultury to přivítá.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Kurz francouzštiny v Městském kulturním středisku
Odboru kultury se podařilo zajistit lektora na výuku francouzského jazyka. Začátek kurzu a informační hodina bude ve čtvrtek 6. 10. od 19.00 v učebně č. 9 v MěKS
na Vráži. Kurz bude probíhat každý čtvrtek od 19.00. Bližší informace podá lektor
pan Pačes na tel. 602 374 113.
(pb)

Kurs textilních výtvarných technik v MěKS
Tento kurs je určen pro začátečníky i pokročilé všech věkových kategorií. V rámci
kurzu se lze seznámit s ručním tkaním, paličkováním, šitou krajkou, drháním, se
základy batiky, tisku atd. K dispozici jsou pomůcky, materiály, vzorníky a výtvarné
návrhy. Bližší informace lze získat 13. 10. od 15.00 do 17.00 v Městském kulturním
středisku na Vráži. Kontakt: Mgr. Petra Czumalová, Jiráskova 543, 252 29 Dobřicho(pb)
vice, tel.: 257 711 482 nebo 721 371 146.

Taneční kurzy pod vedením zkušených lektorů v MěKS
V Městském kulturním středisku na Vráži se pod vedením zkušených lektorů manželů Miloše a Ludmily Chroustových opět po roce se otevírají taneční kurzy pro dospělé.
Kurzy základní i pokračovací se budou konat každou neděli od 17.30 do 19.00. Zahajují
v neděli 9. října od 17.30. Informace a zápis párů na tel. 604 702 569.
(pb)

Z programu ClubKina vybíráme zajímavé kulturní akce
7. října – 20.30 – Pavel Dobeš: Osobitý moravský písničkář a sympatický chlapík,
kterého soudruzi vyhnali za jeho vtipné agitky z Ostravska do Hradce Králové. Představí se s programem Jarmila, který slaví už 25. narozeniny. Spoustu známých písniček
doplní mluvené slovo a skvělý kytarista Tomáš Kotrba.
15. října – 20.30 – Ivan Hajniš a Lester Jackman: „Jsme staří blázni a hrajeme hlavně proto, že to milujeme,“ říká Ivan Hajniš, zpěvák legendární psychedelické skupiny
Primitives Group, která u nás působila v letech 1967 – 69. Nyní do Černošic zavítá ze
Švédska, kde žije, a představí novou kapelu The New Blues Band i výborného amerického černého zpěváka a muzikanta Lestera Jackmana. Obsazení kapely: Petr Eichler
– bicí, Jiří Janouch – synth a piano, Marek Eichler – basskytara, Jirka Milota – kytary,
Ivan Hajniš – zpěv a foukací harmonika a Lester Jackman – zpěv a steel pans.
29. října – 20.30 – 123 min.: Osobitá a na naší hudební scéně uznávaná skupina,
v jejímž čele stojí pozitivní osobnost, zpěvák a kytarista Zdeněk Bína, vystoupí v Čer(pb)
nošicích už potřetí. www.minus123min.cz.
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Mateřská škola zve děti na divadelní představení
Mokropeská mateřská škola zve všechny malé diváky včetně těch, kteří nejsou zapsáni k docházce do mateřských škol, na několik divadelních představení. Představení se budou konat
v budově školy v Topolské ulici 518.
17. 10. (pondělí) od 9.00 – Sněhurka a sedm trpaslíků,
24.10. (pondělí) od 11.00 – O Popelce,
8. 11. (úterý) od 9.00 – Císařovy nové šaty,
24. 11. (čtvrtek) od 9.00 – U nás v Kocourkově,
13. 12. (úterý) od 11.00 – Princ Bajaja.
Vstupné na všechna představení je pro děti 40 korun, pro dospělé je dobrovolné.
Kateřina Mandová, ředitelka školy

Černošická historie na internetu
Odbor kultury ve spolupráci s místním milovníkem černošické historie Ondřejem Petráčkem pro vás připravili internetové stránky zabývající se výlučně černošickou historií.
Tyto webové stránky byly vytvořeny k zaznamenávání historických a současných událostí
v Černošicích a jejich okolí a událostí, které s Černošicemi souvisejí. Lze říci, že si kladou
za cíl zaznamenávat elektronickou formou dění v obci, respektive digitalizovat historické záznamy. Tyto stránky se od ostatních výrazně liší tím, že zde máte možnost sami
své příspěvky vkládat přímo ze svého domova. Databáze je koncipována jako otevřený
prostor. Prostřednictvím odkazu Vkládání příspěvků, kde je umístěn vkládací formulář,
může držitel zajímavých materiálů vztahujících se k naší obci vložit příspěvek do databáze. Formulář je koncipován tak, aby bylo možné vytvořit komplexní příspěvek s názvem,
textem, obrázkem, popiskem, datováním, označením tematické oblasti, označením
zdroje a podpisem vkládajícího, přičemž libovolné součásti mohou chybět. Máte-li doma nějaký zajímavý materiál, tak neváhejte a navštivte www.mestocernosice.cz/historie/.
Do tohoto webu můžete vložit text i fotografie a po odsouhlasení administrátorem
Za odbor kultury Pavel Blaženín
budou tyto dokumenty zveřejněny.

Ještě se můžete přihlásit do kurzů v MěKS
Ti z vás, kdož se nestihli zapsat do jazykových kurzů, mohou tak učinit dodatečně. V případě zájmu kontaktujte jednotlivé lektory. Angličtina – pí Jelínková, tel. 777 861 985, ruština
– pí Frantová, tel. 721 736 530 a němčina pí – Herknerová, tel. 606 481 280 nebo pí Poulová, tel.
721 479 148. Dále je ještě několik volných míst v kurzu moderního tance Hip Hop – pan Abel,
tel. 605 826 371 a v kurzech klavíru, flétny a zpěvu – pí Höslová-Hanslová, tel. 607 616 358.
Informace o výtvarném kroužku pro děti podá pí Kafková, tel. 736 401 676. Pokud si chcete
občas zacvičit, máte možnost každé úterý a čtvrtek od 20.00 do 21.00 navštívit Aerobic pod
vedením Dany Krobové, tel. 605 953 378. Také si můžete zacvičit každé pondělí a středu od
19.30 s vrážskými sokolkami. Další informace naleznete na www.mestocernosice.cz nebo
Za odbor kultury Pavel Blaženín
na tel. 251 641 116
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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BAGLEY, Desmond: Poslední let – cestopisný román; BRAUN, Lilian Jackson: Kočka,
která žila na vysoké noze – detektivka; BROWN, Dan: Andělé a démoni – dobrodružný
román; BŘEZINOVÁ, Taťána: Takoví jsme blázni – česká próza; CORNWELL, Bernard:
Kat čeká – dobrodružný román; DEVERAUX, Jude: Stále – milostný román; FELLOWS,
Waren: Vězeň z Bangkoku – román z vězeňského prostředí; FURST, Alan: Království stínů
– špionážní román; CHASE, James Hadley: Naslouchám chvění země – anglická detektivka;
KELLERMAN, Faye: Slídič – americký thriller; KONSALIK, Heinz G.: Pán ztracených duší – román pro ženy; LA ROCHEFOUCAULD, Stéphanie: Tajemství Pompejí – historický
román; MACCHIAVELLI, Loriano: Špatné svědomí – kriminální román; McDERMIDOVÁ,
Val: Dívka na zabití – anglický detektivní román; PETŘÍČEK, Petr: O ženách, mobilech
a broucích v hlavě – společenský román ze současnosti; ROBERTSOVÁ, Nora: Klíč vědění
– psychologický román pro ženy; ROTTOVÁ, Inna: Ostrov stálého štěstí – povídky; SALICKÝ, Albert: Návod k použití rozvedeného muže – česká humorná próza; SASSONOVÁ, Jean: Majáda, dcera Iráku – skutečný příběh; SHAH, Tahir: Čarodějův učedník – cestopisný
román; STONE, Tom: Léto v řecké taverně – humorný román.
Pro studenty a náročnější čtenáře:
Pódia z krabičky – české amatérské divadlo; BOHDANOVÁ, Blanka: Život jako v pavučince – životopis; BUDINSKÝ, Libor: Sri Lanka – cestopis; COX, Simon: Andělé a démoni
– Fakta – výklad ke knize D. Browna; HAUSDORF, Hartwig: Návrat draků – záhady prehistorie; HESSAYON, D.G.: Okrasné stromy a keře na zahradě; JEŘÁBEK, Vojtěch: Českoslovenští uprchlíci ve studené válce; PACCALET, Yves: Tajemný život delfínů – encyklopedie
delfínů; PARSSINEN, Terry M.: Osterovo spiknutí v roce 1938; PRASCHLOVÁ-BICHLEROVÁ, Gabriela: Habsburkové a nadpřirozeno; STRÁNSKÝ, Martin J.: Češi nechtějí demokracii – politika v 90. létech v ČR; ŠEDIVÝ, Zdeněk F.: Uranový gulag; ŠTRAUB, Miloš:
Tajemné podzemí – průvodce podzemím středních Čech; VAŠÁK, Vašek: Jó, to tenkrát
aneb slavní čeští senioři; WARSZEWSKI, Roman: Marcahuasi – záhady Peru; ZAJÍC, Jiří:
Rozhovory s kardinálem Miloslavem Vlkem.
Pro děti a mládež:
Čítanka pro prvňáčky. U nás doma.; Táto, mámo, řekni mi, proč... – encyklopedie pro
děti; BREZINA, Thomas: Naše totálně ujetá rodinka – příběhy o dětech; DAVIS, Jim: Garfield obléhá dům – komiks; MACOUREK, Miloš: Mach a Šebestová na cestách; McCombieová, Karen: Alice a Dóóóst dobrý lovestory – humorné příběhy pro dívky; STEKLAČ, Vojtěch: Pekelná třída řádí – dobrodružství pro děti; STINE, R. L.: Úsměv, prosím – přichází
zlo! – horor; TETOUROVÁ, Marie: Co umí Káťa, svede i Máťa – první čtení o dětech.

Otevírací doba v městské knihovně:
Pondělí: 9.00 – 11.30, 12.30 – 18.00;

Středa: 9.00 – 11.30, 14.00 – 20.00;

Čtvrtek: 12.30 – 16.00;

Pátek: 9.00 – 11.30.

Připomínáme, že všichni zaregistrovaní čtenáři naší knihovny mají zdarma přístup na internet. Pro velký zájem je lepší si termín předem telefonicky rezervovat. Přijďte, těšíme se na vás.
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Nezapomeňte navštívit svoji knihovnu!

ČERNOŠICE

V průběhu týdne od 3. do 9. října se už podeváté uskuteční celostátně pořádaná akce nazvaná
Týden knihoven 2005. Letošní ročník navazuje svým mottem Velcí a malí Čechové na nedávnou
anketu Největší Čech. Cílem Týdne knihoven je otevřít tato zařízení nejširší veřejnosti a nabídnout pestrou paletu knihovnických a informačních služeb. Rovněž naše městská knihovna se
v rámci svých možností do této akce zapojí a první říjnový týden poskytne návštěvníkům následující nabídku:
- bezplatnou registraci nových čtenářů,
- v sobotu 8. října v době od 9.00 do 15.00 Den otevřených dveří v knihovně,
- přístup na internet pro všechny zájemce zdarma (předchozí rezervace nutná),
- čtenářská amnestie na opožděně vrácené knihy,
- výtvarná soutěž pro děti na téma Můj největší Čech (obrázky označené jménem, věkem a adresou odevzdávejte v knihovně nejpozději do konce října; vítězné práce odměníme knihou).
Doufáme, že využijete naší mimořádné nabídky a přijdete nás navštívit. Těšíme se na vás.
Irena Šilhánková a Eva Vacková
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