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Uzávěrka příštího čísla
je v pátek 18. ledna.

Vážení čtenáři,
do právě započatého
roku 2008 Vám přejeme
hodně zdraví, spokojenosti
a úspěchů ve Vaší
pracovní činnosti.

Redakce

Telefonní čísla
pro volání v tísni
Tísňové volání
112
Lékařská pohot.
155
Policie ČR
158
Městská policie Černošice
605 255 450, 724 060 620
Hasiči
150
Hasiči Mokropsy
2 5164 0150
Pohotovost plyn
244 472 811–2
Pohotovost voda
602 324 785
Poruchy v el. síti
840 850 860
Veřejné osvětlení
800 101 109
K fotu na titulní straně:
Zleva středočeský hejtman Petr Bendl,
předseda představenstva fy Reimo Jiří Bartl
a starosta Černošic Aleš Rádl při slavnostním otevírání nově opraveného úseku silnice mezi Černošicemi a Solopysky.
Více uvnitř listu.
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Bilancování a plánování

P

rávě uplynulý
rok 2007 byl
v mnoha ohledech
pro
Černošice
rokem úspěšným.
Alespoň
pokud
jde o investiční
akce, které se podařilo během roku
realizovat. Jestliže
v předchozím čtyřletém volebním období se podařilo každý rok zrekonstruovat
a nově vyasfaltovat vždy zhruba 22 tisíc
metrů čtverečních komunikací, tak v roce tomto se podařilo obnovit a vybudovat
celkem 40 tisíc metrů.
S naším investičním rozpočtem nám
významně pomohl zejména státní rozpočet, který našemu městu postupně přispěl
celkovou sumou 16 miliónů korun. Tyto
peníze nám pak pomáhaly s dokončením
ulic Mokropeská, Topolská a Na Višňovce. Ostatní komunikace byly budovány
z prostředků města nebo s významným
přispěním soukromých investorů. Nový
povrch tak byl letos položen i v ulicích
Karlická, Malinová, Ostružinová, Borůvková, Žatecká, V Rybníčkách a v celém
komplexu areálu Skansky. V ulici V Horce
byl povrch alespoň obnoven.

Dnes, po pěti letech realizace programu
obnovy, je za námi již celkem 130 tisíc
metrů čtverečních obnovených, zrekonstruovaných a vyasfaltovaných povrchů.
Jsme tedy prakticky v polovině našeho
cíle. A když se nám bude dál dařit optimálně využívat finančních zdrojů, které
se našemu městu potencionálně nabízejí,
zvládneme do dalších pěti let obnovit,
zrekonstruovat a vyasfaltovat téměř
všechny významné komunikace v našem
městě. A když se podaří tyto komunikace
vybavovat i hezkými stromořadími, jak
bych si přál, a městským mobiliářem,
bude cesta k téměř lázeňskému charakteru našeho města zcela otevřená. K tomu
nám ale ještě zbývá vykonat pořádný kus
práce.

A tam, kde toho ještě zbývá hodně
vykonat, se nesmí zahálet a polevovat
v tempu. Významnými prioritami v investiční oblasti na příští rok jsou komunikace Kladenská, na jejíž obnovu nám
státní rozpočet již přispěl čtyřmi milióny
a celý střed města. Tedy Karlštejnská až
k Riegrově ulici, druhá část Riegrovy,
kde je již dohoda s krajem o společném
financování, dále ulice Fügnerova (druhá
část), na kterou již byla poskytnuta dotace
a obnova chodníků po obou stranách KaKdyž jsme před pěti lety rozbíhali rlštejnské až k vjezdu do města, na niž je
program obnovy povrchů komunikací ve rovněž již poskytnuta dotace ze Státního
městě, spočítali jsme, že je před námi úkol fondu dopravní infrastruktury. Zcela nově
obnovit okolo 270 tisíc metrů čtvereč- by měl být vybudován také chodník podél
ních. Tehdy nám připadalo, že je to plán, Dobřichovické, a to v úseku od křižovatky
jenž se téměř nedá realizovat dříve než za s Husovou až ke křižovatce se Slunečnou.
dvacet let. Hledali jsme alespoň způsoby, Zde bychom zároveň chtěli vysázet i nějajak ty náklady, které daleko přesahovaly ké pěkné stromořadí.
možnosti města, rozložit na víc subjektů
Tolik z těch nejvýznamnějších akcí, jea jak stanovit nějaké pořadí obnovy, jež jichž realizace je již jistá. O těch dalších
bude přiměřeně spravedlivé a racionální. se rozhoduje v současné době, konečné
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slovo budou mít zastupitelé při schvalování rozpočtu.
Ke konci roku tak nějak patří jisté bilancování uplynulého a plánování budoucího.
Sám sebe se vždy ptám, zda jsem v roli,
která mi při ve vedení města byla přisouzena, dokázal realizovat všechny cíle, jež
jsem si pro dané období naplánoval a zda
cíle pro období budoucí jsou dost náročné,
aby stálo za to jich dosahovat. Nevylučuji,
že jsem mohl udělat víc, ale tančím jen
tak rychle, jak dovedu, a 40 tisíc metrů
čtverečních mi připadá jako dobrý výsledek s ohledem na možnosti, které byly
k dispozici.
Vím, že našim kritikům pro kritiku,
a těm, kteří se umí zviditelňovat jen negativními odsudky, to bude připadat málo.
Jak také jinak. Ti, kteří za sebou nic nemají
a nikdy nic pozitivního nepřinesou, nezbývá než ve kritické póze setrvat. Ale to už

k veřejnému životu neodmyslitelně patří
a nijak mně to neroztrpčuje. Vidím stále
kolem sebe víc těch, kteří chtějí a umějí
pro naše město něco udělat, než těch,
kteří se vyžívají v hledání neúspěchů. A to
je myslím pro nás všechny dobrá zpráva.
Navíc se z vedení města a ze zaměstnanců
úřadu za uplynulý rok stal vskutku soudržný tým, jehož hlavní ambicí je podílet se
na službě občanům s cílem vytvořit z Černošic po všech stránkách příjemné místo
k životu. A věřím, že ti, jimž je tato služba
určena, budou v nadcházejícím roce umět
v sobě opět v trochu větší míře nacházet
schopnost objektivně posuzovat co je důležité, co je reálné a co je oprávněné.
Do nového roku 2008 přeji všem mnoho
úspěchů, více schopnosti vidět svět kolem
sebe pozitivně, více schopnosti radovat se
z každé blízké duše, kterou kdo máme ve
svém okolí.
Aleš Rádl, starosta

Jednou z ulic, které dostaly kvalitní asfaltový povrch, je ulice Mokropeská.
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Program spolufinancování je šancí, jak zlepši kvalitu komunikací

Černošice disponují osmdesáti kilometry komunikací. Větší část z nich stále čeká
na kvalitní rekonstrukci. A to i přesto, že jen v uplynulém roce bylo v asfaltovém
finálním povrchu plně zrekonstruováno čtrnáct ulic, což je dvojnásobek průměru
z let minulých.
Stejné tempo jako v roce 2007 chce měs- strukci je další šancí majitelů přilehlých
to udržet i nadále a v horizontu několika nemovitostí, jak zlepšit kvalitu svého životnásledujících let opatřit všechny základní ního prostředí. První vlaštovkou v tomto
komunikace kvalitním povrchem. Do to- druhu spolufinancování byla druhá etapa
hoto procesu mohou výrazným způsobem rekonstrukce Mokropeské v úseku Větrná
zasáhnout sami občané, a to hned v něko- – Brusinková, kde byl model budování nadlika směrech.
standardních úprav využit poprvé. Sdružení
Mokropeská, které za tímto účelem vzniklo,
Přípojky je třeba budovat včas
Každá rekonstrukce obnáší rozsáhlou spolufinancovalo změnu barevnosti zámtechnickou agendu. Jde o složitý proces, kové dlažby chodníků a vjezdů, vybudování
jenž by neměl být ničím narušen. Je proto zeleného pásu mezi komunikací a chodnínezbytné, aby obyvatelé dotčených ulic re- kem a také o zřízení podélných parkovišť ze
agovali na výzvy, které jsou jim doručovány zatravňovací dlažby.
Rozhodující je kvalita
do schránek a které se postupně objevují na
webu města. S předstihem odbor investic
Pomoc občanů může však město využít
upozorňuje například na nutnost včasného jen v případě rekonstrukce, jejímž výsledvybudování přípojek, neboť na zrekon- kem je kvalitní asfaltový povrch. Nelze
struované komunikaci vždy platí pětiletá proto vyhovět nabídkám spolufinancování
stavební uzávěra a dodatečné budování v případech, kdy by bahnitost či prašnost té
přípojek není možné.
které ulice měla být odstraněna například
asfaltovým postřikem zhutněného štěrku.
Program spolufinancování
Pořadí rekonstrukcí jednotlivých komu- Životnost takto ošetřené komunikace je
nikací je stanoveno tak, aby odpovídalo velice nízká a cena provedení nezanedbapotřebám města. Limitujícím faktorem jsou telná.
omezené finanční zdroje. A tady se naskýtá
možnost pro ty občany, kteří se rozhodnou
přispět na opravu „své“ ulice a tím výrazně
urychlit její realizaci. Jde o program spolufinancování založeném na spolupráci města
a pro tento účel založeného občanského
sdružení, které projeví ochotu podílet se třiceti procenty na celkové investované částce.
Výpočet předběžné ceny takto realizované
komunikace poskytne odbor investic.
Nadstandardní úpravy
Možnost nadstandardních projektových
úprav komunikací připravených k rekon-
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Výstavky jako zdroj informací

Výše uvedené informace jsou pouze informacemi základními. Kdo by se chtěl dozvědět víc o investičních aktivitách města,
bude mít možnost navštívit další výstavku
projektů, kterou už nyní odbor investic
připravuje a která naváže na úspěšnou výstavku listopadovou. Komplexní informace
o jednotlivých akcích, které lze na těchto
výstavkách získat, mohou následně urychlit
a zjednodušit případná jednání s pracovníky odboru investic.
Ing. Jan Skalický,
vedoucí odboru investic a správy majetku

z radnice

Ulice opravené v roce 2007
1 – Topolská
2 – Žatecká
3 – Mokropeská
4 – Na Višňovce
5 – Malinová
6 – Ostružinová
7 – Borůvková
8 – Karlická
9 – Myslbekova
10 – Leknínová
11 – Stulíková
12 – V Rybníčkách
13 – V Horce
14 – B. Němcové

ČERNOŠICE
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Nový parčík u DPS bude místem klidu a pohody
I když se dá říci, že Černošice jsou městem zeleně a klidu,
vznikají zde další místa, která jeho obyvatelům zkvalitní životní prostředí. Nejnovější oázou pohody se stane parčík, který se
město rozhodlo vybudovat na pozemku bezprostředně sousedícím s Domem s pečovatelskou službou na Vrážské ulici.
První krok k realiza- v parčíku vybudován jeden a půl metru
ci záměru přeměnit široký chodník, instalováno odpočivadlo,
dosud neudržovaný lavičky a pergola a zahrada bude osázena
pozemek – rozlo- novými keři a stromy.
hou přesahující dva tisíce metrů čtverečních
Je jasné, že se parčík nestane místem, kde
– v místo klidné relaxace učinili v podzimních by našla vyžití například mládež. Nebudou
měsících pracovníci technických služeb, kteří tam žádné zvláštní atrakce, místo bude slouvymýtili náletové dřeviny a přestárlé a uschlé žit zejména seniorům přebývajícím v Domě
ovocné stromy. Stromy, které odborníci vy- s pečovatelskou službou, pro které je cesta
hodnotili jako perspektivní, zůstaly a stanou do lesa či za vzdálenější zelení příliš nase součástí nově budovaného parčíku.
máhavá. Parčík může být vhodným místem
Další fáze realizace se ujme specializovaná i pro maminky s kočárky a všechny ostatní
firma ve spolupráci s technickými službami milovníky klidu a pohody, neboť vstup do
města v jarních měsících. Nicméně půjde něj nebude nijak omezen.
o úpravu nekomplikovanou a nenáročnou.
Předpokládáme, že náklady spojené s výPodle již vypracovaného projektu bude stavbou parčíku uhradíme z peněz Evrop-

Plocha u DPS vymýcená od náletových dřevin se na jaře změní v parčík.
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ské unie. V tuto chvíli prověřujeme, zda lze
v tomto směru požádat o prostředky z operačního programu Životní prostředí. Probíhají jednání se Státním fondem životního

prostředí, který tyto projekty administruje.
Pokud by se to nepodařilo, chceme celý projekt realizovat z vlastních prostředků.
Helena Langšádlová, místostarostka

Projekt budoucího parčíku v blízkosti Domu s pečovatelskou službou počítá s vybudováním
chodníčku a odpočívadla, s umístěním laviček a s výsadbou nových keřů, stromů a živého plotu.
Kosterním stromovým patrem parčíku budou stávající vzrostlé stromy.
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Nepovolené skládky u kontejnerových stání na separovaný
odpad či dokonce mimo tato stání zatěžují městskou pokladnu
Každý obyvatel našeho města má za povinnost svůj odpad vytřídit a uložit
na místo k tomu určené, tedy do sběrných nádob. V žádném případě nelze
tento odpad odhazovat vedle sběrných nádob či dokonce mimo kontejnerová stání.
Výzva je tedy jasná: Neodkládejte dě na to, že by měli vědět, že z těchto
staré lednice, pneumatiky či jiné nepo- černých skládek mohou unikat látky,
třebné věci mimo kontejnerová stano- které jsou škodlivé a mohou vážně
viště. Někteří nenechavci z vyhozených ohrozit jejich zdraví i zdraví sousedů.
ledniček vytrhávají hliníkové součásti Pro zajímavost a zamyšlení dodáváme,
a tím způsobují únik chladicího mé- že rozložitelnost odpadů v přírodě je
dia, kvůli kterému je lednice zařazena velice dlouhá. Například rozložitelnost
mezi nebezpečné odpady. Chraňte své plastových sáčků na pečivo či ovoce,
zdraví a zároveň buďte ohleduplní ke které využijeme jen po tak krátkou dozdraví ostatních a nebezpečné odpady bu, než nákup dopravíme domů, může
odvážejte do sběrného dvora v areálu v přírodě trvat až čtyři sta let.
Pokud se odpady a nepořádek natechnických služeb, Topolská 660.
cházejí na pozemcích města a není
I přes rozšířené možnosti, kam leznáma odpovědná osoba (tedy ten, kdo
gálně a zdarma tyto odpady odvézt, se
tam odpady navezl), je město nuceno
mezi námi najdou tací, co tak nečiní nepořádek uklidit na své náklady, tedy
a „svůj“ odpad odvezou třeba do lesa z peněz určených na zajištění systému
nebo k bývalé skládce u dubu. Tím se nakládání s komunálními odpady. A je
však dopouštějí protizákonného a fi- třeba říci, že jsou to částky nemalé.
nančně postižitelného jednání. Nehle- Za odbor technických služeb Renáta Petelíková

Zimní provoz sběrného místa pro nebezpečný odpad a bioodpad

Od 1. listopadu 2007 až do 31. března 2008 je stanovena otevírací doba
sběrného místa, kam lze odkládat
nebezpečný odpad a bioodpad, takto:
pondělí a středa
7.00 – 17.00
sobota
14.00 – 16.00
Sběrné místo se nachází v areálu
odboru technické služby, Topolská
660, Černošice-Mokropsy. Bližší informace na tel.: 251 641 183.
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Frekvence svozu biosodpadu
v zimním období
Svoz bioodpadu firmou Rumpold probíhá od měsíce listopadu každý týden, a to
v úterý. V den svozu by měly být nádoby
a pytle připraveny již od páté hodiny
ranní.
Frekvence svozu bioodpadu – 1 × za
14 dní. Další svoz se tedy uskutečnil 1. ledna 2008, další pak 8. 1. 2008 atd. Tento
režim zimního svozu bioodpadu bude
probíhat až do 1. dubna.

z radnice

Z činnosti Technických služeb města Černošice
Třímetrový buk červenolistý, který pracovníci technických služeb v době zcela nedávné vysadili na křižovatce ulic K lesíku
a Školní, bojuje o přežití. Neznámý vandal
jej totiž naprosto nesmyslně zlomil v půli.
Teď už jde jen o to, zda se po odborném
zastřižení (snímek vpravo) dokáže stromek
v jarních měsících vzchopit tak, aby z něj
vyrostl buk, který bude ozdobou místa, pro
něž byl určen.
Ruku v ruce s vandaly řádí na území
města i zloději. Neodolatelným lákadlem
pro ně byla měď, která pokrývala střechu
městské vodárny v Karlické ulici. Měděná
střecha zmizela a pracovníci technických
služeb ji nyní, v souladu s rozhodnutím
rady města, nahradili pozinkovaným plechem.
Škody, které vandalové a zloději páchají,
jdou do desítek tisíc korun. Ty budou městu chybět tam, kde by mohly být využity
(sj)
mnohem efektivněji.
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S topnou sezónou přišly i požáry kontejnerů

Třikrát během pouhých několika dnů měsíce listopadu vyzvala hlídka městské policie
hasiče k uhašení hořících kontejnerů na odpad. K prvnímu zahoření obsahu kontejneru
došlo v chatové osadě Lavičky, o pár dní později v ulici Slunečná a poté velkoobjemového
kontejneru v chatové oblasti V Habřinách. Příčinou byl do kontejneru vysypaný žhavý
popel. Díky včasným zásahům hasičů nedošlo k žádným škodám na majetku. Nicméně
městská policie vyzývá k opatrnosti.

si způsobil pádem. Strážníci muži poskytli
první pomoc a přivolali rychlou záchrannou službu, která zraněného převezla do
nemocnice k ošetření.

Naposledy zasahovali hasiči V Habřinách
Havarovaný vůz stál nedaleko – 21. listopadu v dopoledních hodinách přijala
hlídka městské policie oznámení o dopravní nehodě na Masopustním náměstí. Po
příjezdu na místo strážníci zjistili, že jeden
z účastníků z místa dopravní nehody ujel.
Při prohlídce okolních ulic bylo nalezeno
vozidlo, které jevilo známky srážky s jiným motorovým vozidlem. Celá věc byla
předána i s tímto poznatkem Policii ČR
k dalšímu šetření.

Krádež stroje šetří kriminálka – 27. listopadu v ranních hodinách oznámil zaměstnanec
stavební firmy, že neznámý pachatel odcizil
přes noc jeden ze stavebních strojů. Vzhledem k výši vzniklé škody převzala celou věc
k dalšímu šetření kriminální policie.
Zraněný zůstal ležet na ulici – 28. listopadu ve večerních hodinách přijala městská
policie oznámení, že v Karlické ulici leží
muž. Po příjezdu na místo hlídka zjistila,
že uvedený muž má na hlavě zranění, jež
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Strážníci pomáhali policii – 29. listopadu
v 8.45 požádal operační důstojník Policie
České republiky o součinnost při hledání
osobního motorového vozidla, které ujelo
z místa srážky s chodcem v obci Dobřichovice. Hlídka městské policie provedla kontrolu
katastru města a prohlédla záznamy z kamerového systému na příjezdu od Dobřichovic.
Zjištěné poznatky byly předány Policii ČR
k dalšímu šetření.
Viník nehody ujel – 13. prosince došlo
k dopravní nehodě dvou motorových vozidel v křižovatce ulic Karlštejnská a Riegrova.
Přestože viník dopravní nehody z místa ujel,
podařilo se na základě svědectví zjistit registrační značku jeho vozidla. Řidič poškozeného vozidla zůstal na místě nehody a poskytl
strážníkům potřebné informace. Celou věc
převzala k dalšímu šetření Policie České reStr. Josef Dovjak, městská policie
publiky.

z města a okolí

Naložené nákladní vozy zničily chodník v ulici Zdeňka Lhoty
V úterý 4. prosince ve 13.55 přijala
hlídka městské policie oznámení, že
v ulici Zdeňka Lhoty, v úseku mezi mokropeskou železniční zastávkou a budovou
Elektrorozvodných závodů, jezdí nákladní vozidla naložená stavebním materiálem po chodníku a doslova ho ničí.
Hlídka na místě zjistila, že se jedná
o automobily zahraniční firmy, která překládá a odváží stavební materiál na jednu
z černošických staveb. Kvůli odstaveným

vlekům jezdí vozidla po chodníku, který
se pod tíhou nákladu bortí a propadá.
Protože k poškození chodníku došlo
v souvislosti se stavbou, byl na místo
přivolán vedoucí stavebního odboru,
jenž celou věc převzal k dalšímu opatření. Z tohoto opatření vyplynulo, že firma
provádějící dotčenou stavbu veškeré způsobené škody a náklady spojené s uvedením chodníku do původního stavu uhraStr. Josef Dovjak, městská policie
dí.

Kvůli svým vlastním odstaveným návěsům museli řidiči těžkých nákladních automobilů jezdit
po chodníku. Výsledkem je jeho devastace.
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Silnice z Černošic do Solopisk už řidiče neděsí

Středočeský hejtman Petr Bendl počátkem prosince slavnostně otevřel novou technologií gumoasfaltového povrchu zrekonstruovaný úsek silnice mezi Černošicemi a Solopisky.
Řidiči se tak zbavili děsivé „noční můry“, kterou průjezd tímto údolím představoval.
Snaha představitelů města, aby všechny
Test ověří novou technologii
komunikace v majetku Středočeského kraje
Nově zrekonstruovaný úsek silnice mezi
procházející Černošicemi poskytovaly řidi- Černošicemi a Solopisky, provedený novou
čům přiměřeně kvalitní podmínky pro jízdu, technologií (asfalt s příměsí gumového pratak s výjimkou Karlštejnské došla naplnění. chu získaného drcením starých pneumatik),
Nicméně i ta je naplánována k brzké rekon- je úsekem testovacím. Čeká jej nejen atak
strukci.
klimatických změn, ale i atak těžkých náRekonstruovaný úsek však není prvním kladních aut. Přežije-li tuto zkoušku, dostane
počinem na poli dobré spolupráce mezi technologie gumoasfaltového povrchu „zeleměstem a krajem. Ještě donedávna byl trnem nou“ nejen v Černošicích, kde byla použita
v oku obyvatelům města katastrofální stav hned dvakrát – v již zmíněném úseku silnice
městské dopravní tepny – ulice Dr. Janského. III. třídy a při rekonstrukci Mokropeské.
Její rekonstrukci s finálním kvalitním asfalto- Význam, který je nové technologii vzhledem
vým povrchem bylo možné uskutečnit právě k možnosti likvidace nepotřebných pneumatik přikládán, potvrdili i hosté, kteří se otejen díky osmimilionovému příspěvku kraje.
Stejně důležitá je však i běžná spolupráce vření zrekonstruovaného úseku silnice mezi
se Správou a údržbou silnic Kladno, která Černošicemi a Solopisky zúčastnili. Vedle
středočeské silnice udržuje. Našemu odboru středočeského hejtmana Petra Bendla to byli
dopravy se podařilo zajistit vybudování svo- náměstkyně ministra životního prostředí Rut
didel na silnici II/115 v zatáčce za přejezdem Bízková, náměstek středočeského hejtmana
ve směru na Radotín, tedy v místě častých Karel Vyšehradský, starosta Černošic Aleš
nehod, a v rámci projektu Bezpečná cesta do Rádl a místostarostka Helena Langšádlová.
Odbor dopravy ve spolupráci s redakcí
školy vyřešit přechod pro chodce na Vrážské
pod křižovatkou ulic Riegrova se Střední.
Podařilo se zajistit opravu krajnic na Dobřichovické, včetně jejich vyznačení, a opravu
krajnice na II/115 v úseku Černošice – Radotín, včetně obnovení vodorovného dopravního značení a doplnění vyvrácených patníků.
V místě častých nehod, v serpentinách na
Vrážské, se podařilo zajistit osazení svodidel
jako nadstandardního prvku. Byly obnoveny
přechody pro chodce ve městě, vyměněny
některé směrové tabule a doplněno chybějící dopravní značení. Byla zřízena dešťová
vodoteč v serpentinách na Vrážské a dále
se buduje její propustek v uvedeném místě.
Byly opraveny výtluky na silnici III. tř. ul.
Karlštejnské ve velmi frekventovaném úseku
od ulice Vrážská k ulici Riegrova.
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Solopysky nebo Solopisky
Na titulní straně tohoto Informačního
listu se na pásce určené k přestřižení skví
název části obce Třebotov – Solopysky.
Pásku nechala zhotovit fy Reimo, dodavatel
stavby, a až při slavnostním otevírání zrekonstruovaného úseku silnice její pracovníci zjistili zajímavou skutečnost: na jednom
konci dopravní značka uvádí tuto část obce
opravdu jako Solopysky, na druhém však jako Solopisky. Byli z toho zmateni. Na stránkách IL používáme jednoznačně Solopisky,
a proto se v předchozím článku název části
obce objevuje v tomto pravopisném tvaru.
A proč? O tom se zmíníme v některém
z příštích čísel.
Redakce

z města a okolí

Adventní trhy poprvé s živým betlémem
Černošické adventní trhy přilákaly více
než čtyři desítky stánkařů a stovky návštěvníků, pro které byl připraven bohatý
program. Na pódiu, jež zdarma poskytla
firma Šiba, se vystřídaly děti z naší ZUŠ,
divadelní společnost Křoví, pěvecký sbor

Chorus Angelus, Schola Černošice, skupina
Qjeten a další. Letos poprvé mohli návštěvníci trhů spatřit živý betlém v podání herců
z Církve Bratrské. Letošní adventní trhy se
tak staly dobrou pozvánkou na ty příští.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Senioři příjemně strávili adventní čas

Foto 1 – 28. listopadu si senioři vyzdobili
společenskou místnost a pánové Besser
a Klíma (podle čepiček Pat a Mat)
ozdobili vánoční stromek. Příprav na
vánoční setkání seniorů se ujala paní
Kubásková, za což jí patří dík.

1

Foto 2 – 5. prosince se uskutečnil tradiční
Mikulášský turnaj ve hře Člověče,
nezlob se! Poté na všechny hráče čekala
mikulášská nadílka a na vítěze, kterým
se stejně jako před rokem stala paní
Marta Zahajská, láhev sektu.
Foto 3–4 – 6. prosince zpříjemnila seniorům
předvánoční čas paní učitelka Bláhová
se svými žáky z výtvarného oboru
Základní umělecké školy. Kluci a děvčata
v umělecké dílně vyráběli ozdobné řetězy,
svícny a pekli vizovické obřadní pečivo.
A pak už přišel Mikuláš s andělem
a dvěma čerty a nadělovaly se dárečky.

2

3
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Foto 5–6 – 19. prosince pestrý advent
vyvrcholil vánočním setkáním.

foto Miroslav Strejček, pracovník sociální péče

z města a okolí

4
1 4 Mikuláš rozdal seniorům dárky a žáci
hudebního oboru ZUŠ jim zahráli.

5

6
1 Dárky při vánočním setkání rozdávala seniorům místostarostka Helena Langšádlová
spolu s členkami sociální komise.
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Čas adventních radovánek v mateřské škole Karlická

Poslední měsíc v roce bývá nevlídný, jen někdy
děti rozveselí sněhová nadílka. I letos na ni čekaly marně. A proto jsme se jim snažili čekání na
nejkrásnější den v roce zkrátit různými akcemi.
Ve všech třídách se vyráběli čertíci, Mikulášové
a andílci z papíru. Paní učitelky pomáhaly dětem
při výrobě vánočních dárků a přáníček, vánočně
jsme zdobili třídy, chodby a stromečky. Škola
voněla perníčky, které děti vykrájely, upekly
a ozdobily. Všichni se připravovali na vánoční
besídku, ze tříd byly slyšet koledy a básničky
s vánoční tématikou.
5. prosince navštívili naši školku Mikuláš, anděl a dva čerti. Jejich příchod vyvolal opět na
tvářích mnoha dětí slzičky. Za krátkou básničku
nebo písničku však děti dostaly krásný čokoládový kalendář. Největší zlobílci slíbili, že se ještě
do Vánoc polepší.
7. prosince k nám přijelo divadlo s pohádkou
Kašpárek – Vánoce v myslivně. Představení se
dětem velmi líbilo, neboť se staly spolutvůrci
děje. Zpívaly se koledy za doprovodu harmoniky, Kašpárek na svém koni pobíhal mezi dětmi
a pokládal jim humorné hádanky, všichni se
koulovali papírovými koulemi.
17. prosince připravili na naší školní zahradě
členové Sokola tradiční zdobení vánočního stromečku, kterého se zúčastnily i děti z naší školy.
18. prosince přijela do školky varietní skupina Adonis, která předvedla plno akrobatických
a kouzelnických čísel, děti si za doprovodu klauna Pepina mohly zasoutěžit.
19. prosince předvedly děti návštěvníkům naší
školky, jaké se naučily básničky, písničky a tanečky. S hrdostí a úsměvem na tvářích rozdaly
rodičům vánoční dárky, které vyrobily. Každé
z nich pak našlo pod stromečkem malý dárek
jen pro sebe.
Ivana Hanáková MŠ Karlická
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Děti pomohly vytvořit sluníčkový rekord
Paní kuchařka naší školky poslouchá
při přípravě svých dobrot Rádio Blaník.
A tak zaznamenala, že tato rozhlasová
stanice vyhlásila počátkem září celorepublikovou soutěž o největší počet
namalovaných a jinak vytvořených sluníček. A okamžitě paní učitelky a děti do
soutěže zapojila.
Děti s chutí malovaly a vyráběly sluníčka různých velikostí a tvarů, která
pak paní učitelky zaslaly na adresu rádia
a těšily se, že sluníček bude opravdu
tolik, aby jejich počet mohl být zapsán
do knihy rekordů. A stalo se. V rádiu
se sešlo neuvěřitelných 24 735 sluníček,
čímž byl vytvořen nový český rekord pro
rok 2007.
Mezi dvanácti nekrásnějšími sluníčky,
která ozdobila pohlednici Rádia Blaník,

bylo vybráno sluníčko šestileté Valerie
Borkovcové (na snímku) ze třídy lvíčat
naší školky. Tímto jí všichni blahopřejeme. Alena Janovská, ředitelka MŠ Karlická

Sluníčko, které namalovala Valerie, je druhé zleva v prostřední řadě.
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Mikuláš v mokropeské školce
Ještě před Vánoci chodí za dětmi Mikuláš, čert a anděl. My jsme se letos naopak
vypravili za nimi do nebe a pekla. Cesta
do pekla není žádná legrace, protože tam
vede dlouhatánská podzemní chodba. Na
konci je peklo plné čertů. Ti nám ukázali, jak v pekle žijí, čím se baví a co jedí.
Nejraději mají kyselé zelí, protože se po
něm krásně šklebí. Ti nejodvážnější děti
ochutnaly pravé čertovské zelí od samotného Lucifera. Nikoho si čerti nakonec
v pekle nenechali, a tak jsme mohli jít
do nebe.

Do nebe se zase jde po mnoha schodech, vysoko až skoro do mraků. Tam už
na nás čekali andělé, Mikuláš a svatý Petr.
Ten si v knize hříchů o každém přečetl,
zda byl hodný, a podle toho nás Mikuláš
obdaroval. Při cestě domů z nás strach

22

spadl, ale ještě byl před námi 5. prosinec,
den, kdy přijdou Mikuláš a čert k nám
domů. Proto jsme se rozhodli, že si s dětmi zahrajeme na čertíky, aby se tolik nebály. Den před příchodem Mikuláše jsme
uspořádali čertí den. Všichni jsme se převlékli za čertíky a celá školka se změnila
v peklo. Celý den jsme zpívali čertovské
písničky a tančili čertovské tance. Ke svačině byla čertovská pomazánka a k obědu čertovská zelňačka a čertovský guláš.
Po vzoru čertů jsme celý den ochutnávali
kyselé zelí a trénovali čertovské šklebení.
Také jsme si vyrobili čertíky z papíru,
kolíčků a krabiček od sýrů.

Druhý den přišel do školky Mikuláš
s čertem a přinesli dětem spoustu dobrot.
Mikulášovi jsme zazpívali, a i když jsme
se čerta báli, i pro něj jsme měli písničku.
Čert si nikoho do pekla neodnesl, protože
v naší školce jsou samé hodné děti. Kdo
přece jen trochu zlobil, slíbil Mikulášovi,
že se do příštího roku polepší a Mikuláš
se na to přijde podívat.
Učitelky mokropeské školky

z města a okolí

Jak jsme se připravovali na Vánoce

Přípravy na oslavu Vánoc v naší školce
začaly už v listopadu. Školku jsme vyzdobili papírovými řetězy a vyrobili jsme si
vánoční ozdoby na stromeček. Každá ze
tří tříd měla svůj stromeček ozdobený
vlastními ozdobami. I letos jsme ozdobili
velký strom na Masopustním náměstí
a každý den jsme si sem přišli zazpívat
koledy.

obrázky a mramorované svíčky, které
zdobily voskovými foliemi. Vyrobily i vánoční ozdoby ze skleněných foukaných
korálků a betlém z korkových zátek. Také
jsme upekli a ozdobili vánoční cukroví. Předposlední adventní týden jsme
připravili pro děti a maminky společné
vánoční tvoření. Hotové výrobky si děti
pyšně odnášely domů a už vymýšlely,
kam si je vystaví.

V posledním týdnu před Vánoci jsme
pro rodiče připravili již tradiční vánoční
besídku. Přišli nejen rodiče, ale i prarodiče a sourozenci. Děti pro ně připravily
program plný písniček a básniček o zvířátkách a vánočních koled, které jsme si
zazpívali všichni společně. Po ukončení
besídky na děti čekala nadílka pod vánočním stromečkem. Vánoce jsme si
letos zase moc pěkně užili a doufáme, že
Děti pro maminky vyráběly vánoční vy všichni také.
přání, nástěnné kalendáře s vlastními
Učitelky mokropeské školky
Do výroby vánoční výzdoby jsme
zapojili také maminky a uspořádali pro
ně dvě předvánoční tvořivé dílny. První
byla zaměřená na zdobení svíček. Svíčky
jsme malovali, zdobili voskovými foliemi
a ubrouskovou technikou. Maminky si
také vyzkoušely techniku mramorování.
Na druhou dílnu jsme připravili výrobu
adventního věnce.
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Sokolové tradičně zdobili stromeček pro zvířátka

Každoročně před Vánoci pořádá Tělocvičná jednota Sokol Černošice ve
spolupráci s Mateřskou školou v Karlické
ulici akci pro naše nejmenší nazvanou
Stromeček pro zvířátka. V prvních letech
jsme zdobili smrček v lese, ale protože dětí každým rokem přibývalo, nebylo kolem
stromků v lese dost místa. Proto jsme se
dohodli s mateřskou školou na společné
akci na zahradě školy. Rodiče doma a učitelky ve školce připraví s dětmi z darů
přírody ozdoby na stromek, které pak
společně na stromek věšíme.

Letos jsme zdobili velký stříbrný smrk,
ke kterému je ze všech stran snadný přístup. Dosáhli jsme sice jen na nejnižší
větve, ale i tak strom vypadá moc pěkně
a vydrží ozdobený až do jara. Sešlo se na
čtyřicet dětí, včetně těch v kočárku, s doprovodem většinou maminek, babiček
a sourozenců. Po ozdobení stromu jsme
zapálili svíčičky a prskavky a s dětmi si

zazpívali koledy. Popřáli jsme si hezké
svátky, dětem bohatého Ježíška a řekli si
na shledanou na některé další sokolské
akci v roce 2008. Tento rok bude pro naší
sokolskou jednotu významný, oslavíme
95 let od založení Sokola.
Za Sokol Černošice Hana Fořtová

… koledou to skončilo

V sobotu 8. prosince se v krásných Na shledanou v roce 2008 na druhém ročprostorách Základní umělecké školy níku! Za Baby Club OTTOMÁNEK, s. r. o.,
uskutečnila první Velká vánoční dílna.
Vladimíra Ottomanská
Všichni, kteří přišli – malí i velcí – si
mohli vyrobit lampiónek, přáníčko
nebo vánoční ozdoby podle vlastní
chuti a fantazie, ochutnat dobroty
z mokropeské pekárny, cukrovíčko od některých maminek nebo si
dát šálek svařáčku pro zahřátí. Pro
nejmenší návštěvníky byl připraven
dětský koutek. V podvečer jsme si
pak zazpívali a zahráli koledy. Děkujeme všem, kteří nám pomohli,
a paní ředitelce Plzákové za možnost
zorganizovat vánoční dílnu v ZUŠ.
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Opět šikana ve škole?

Máme za sebou čtyři měsíce perné školní práce a začínáme okolo sebe opět stále častěji
slyšet slovo „šikana“. Bylo by chybou si namlouvat, že právě v naší škole tento problém
nebyl, není a nemůže nastat.
Zaznamenali jsme řadu stížností od rodičů, na které by děti měly dostat odpovědi a rozže právě v té či oné třídě dochází k šikano- šířit si nebo doplnit své znalosti a poznatky.
vání jejich ratolestí. Nikdo z pedagogických Akce tohoto typu se u nás ve škole konají
zaměstnanců školy tato tvrzení nebere na pravidelně každý rok, s odborníkem, jenž
lehkou váhu a všichni – vedení školy, me- je vede, můžeme krizové situace konzultotodik prevence, výchovný poradce i třídní vat prakticky kdykoliv. Již teď, po skončení
učitelé – se každodenně touto problematikou jednoho projektu, jsme zařazeni do dalšího,
zabývají.
který proběhne v příštím školním roce. Pravidelně spolupracujeme i s příslušnou pedaŠetření dotazníkovou metodou
gogicko psychologickou poradnou.
V pátých třídách, kde by měl být problém
Na leden máme domluvenou další innejžhavější, jsme provedli šetření dotazníkovou metodou a výsledky byly s dětmi tervenci v oblasti prevence šikany. Zařadili
rozebírány ať už třídními učiteli, metodikem jsme ji právě do pátých tříd. Děti tentokrát
prevence či vedením školy. Výsledky sice byly s odborníkem stráví tři hodiny. Na základně
uspokojivé, přesto jsme situaci řešili i pozvá- výsledků a doporučených postupů budeme
ním odborníků, kteří se zabývají odbornou pracovat s třídními kolektivy dál.
diagnostikou třídních kolektivů a prevencí
šikany. Nadále pěstujeme i důvěru v učitele
– děti vědí, že se na ně mohou kdykoliv
obrátit s různými problémy, vědí, že se jejich
„bolístkami“ bude vždy někdo zabývat a nikdo je nebude zlehčovat.

Pomoc učitelům i dětem
V prosinci proběhla v šestých třídách prevence sociálně patologických jevů zaměřená
na diagnostiku třídního kolektivu a prevenci
zneužívání návykových látek, zejména na
nikotinismus a alkoholismus. Každá třída
strávila dvě hodiny s odborníkem na pedagogické poradenství a diagnostiku školních
kolektivů. Akce byla velkým přínosem nejen
pro učitele, kteří se dověděli o mnohých na
první pohled skrytých problémech, ale i pro
děti, kterým odborník poradil, jak by se měly
v určitých situacích zachovat a svoje problémy třeba i samy v klidu vyřešit. Otázkami, jež
se během krátkého času otevřely nebo načaly, se žáci budou nadále zabývat v hodinách
rodinné či občanské výchovy, protože jde
opravdu o konkrétní a aktuální skutečnosti,

V rámci stmelování třídních kolektivů plánujeme i výjezdové akce, a to nejen formou
škol v přírodě či lyžařských výcviků, ale právě i pobytů, které budou celkově zaměřeny
na odbornou práci s třídou, na sociální učení
a hlavně na pozitivní sociální klima ve třídě
i škole.

Záleží také na rodičích
Jak již bylo řečeno, problémy a pocity dětí
se zabýváme a zabývat budeme. Vnímáme jako velmi potřebné i přínosné, aby si rodiče na
své děti doma udělali čas, mluvili s nimi o jejich strastech i radostech, a pokud mají oni
nebo děti sebemenší pochybnosti, obrátili
se na třídního učitele či jiného zaměstnance
školy, ke kterému mají důvěru, a společně situaci začali s chladnou hlavou řešit. Musíme
taky rozlišit, jestli je zlomená pastelka, občas
špinavá bunda, zatoulaná bota, strkání ve
frontě na oběd či vylité pití opravdu šikana,
nebo zda jde jen o projev běžné dětské šarvátky, na které „oběť“ i „agresor“ mohou mít
stejný podíl viny.
Mgr. Věra Ráblová, školní metodik prevence
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Ruce, zatleskejte nám!

Děkujeme, že jste přišli a opravdu zatleskali!
A určitě bylo čemu – mohli jste vidět
tancování, šermování, pohádku hranou
i přednášenou, velký úspěch měla recitace
i písničky, a to vše si pro vás připravili žáci
naší školy pod vedením svých učitelů. Ve
školní budově byl připraven další program:
Zpívání pro radost a dílny Tvořivé ruce,
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Šikovné ruce a Anglické aktivity. A to ještě nebylo všechno! Úspěch měla i výstava
spojená s prodejem zajímavých dětských
výrobků.
Děkujeme všem platícím divákům a všem,
kteří si zakoupili nějaký pěkný vánoční
dárek – třeba jen pro vzpomínku na tuto
Mgr. Evženie Němečková
vánoční akci.

z města a okolí
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Představujeme partnerská města: Gerbrunn dnešní

Když se někdo před sto lety zmínil o Gerbrunnu, měl na mysli příjemnou vesnici pěstitelů
vína a chřestu s asi 570 obyvateli zaměstnanými převážně v zemědělství. Podřimoval tehdy
spánkem šípkové Růženky. K obci patřil odedávna statek Gieshügel (první zmínka pochází
z 12. stol.), kde dnes hospodaří na zhruba 300 hektarech pronajaté půdy firma Südzucker AG.
řené (Dámský kuželkářský klub).
Kolem roku 1950 se počet obySami Němci o sobě ironicky tvrvatel Gerbrunnu zvýšil na 1 500,
dí, že když se sejdou tři, tak zaprvní známky stavebního ruchu
loží Verein nebo Verband. Snad
však začaly být patrné až v letech
je to známka toho, čemu se říká
šedesátých. Oblastní noviny Main
občanská společnost. Pro nás
Post tehdy napsaly, že místo stačí
zvláště důležitý spolek je IGEP
nejméně pěti stům stavebníků.
(Iniciativní kroužek gerbrunnský
Opravdovým polibkem, který
pro partnerství evropských měst).
probudil Gerbrunn ze spánku,
Současný starosta
Místní noviny se jmenují Kleine
bylo rozhodnutí bavorské vlády
Stefan Wolfshörndl. Anzeiger, vydává je a distribuuje
řešit katastrofální nedostatek
místa würzburgské university velkorysou obecní úřad. Letos obec velkolepě oslavila
výstavbou v lokalitě Am Hubland, kde byl 900 let svého trvání. Na slavnosti nechyběly
velký sad ovocných stromů patřící větši- delegace z partnerských měst.
nou občanům gerbrunnským. Mnozí z nich
Více informací najdete na adrese www.gerzbohatli prodejem pozemků, ale zároveň se brunn.de a www.igep.de.
do Gerbrunnu přistěhovalo mnoho učitelů
Ladislav Lešetický, foto Lumír Apeltauer
a zaměstnanců university. Lokální tisk tehdy
referoval o „milionářské vesnici“ nebo o „profesorské vesnici“. Počet obyvatel vzrostl ze
zhruba 2 600 v roce 1965 a 3 800 v roce 1970
na dnešních 6 800. Během posledních pěti let
probíhá čilá výstavba bytových i rodinných
domů v nových lokalitách (Kirschberg =
Višňovka).
Rozkvět doznala i infrastruktura obce. Ze
sportovišť jmenujme fotbalová hřiště, tenisové kurty, krytý plavecký bazén se saunou,
ve víceúčelové hale jsou tělocvičny pro gymnastiku, košíkovou, odbíjenou atd. Spojení se
sousedním Würzburgem zajišťuje autobusová
linka.
V obci působí kolem čtyřiceti různých
spolků, včetně politických stran a církví.
Katolická církev (Katolická obec svatého Mikuláše) má tradičně více věřících než evangelická (Evangelická církev apoštolská). Některé
spolky jsou dosti kuriosní (Spolek chovatelů
barevných kanárů), jiné možná uměle vytvo-
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Výraznou dominantou dnešního Gerbrunnu
je výškový obytný komplex.
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Nejchutnější kysané zelí naložil Petr Měšťák

Devětadvacátý roční Mokropeského zelí, který se tradičně odehrál v restauraci U Králů, byl opět poznamenám dramatickými souboji. Nakonec porota rozhodla, že nejlepší
ze soutěžních vzorků kysaného zelí jim naservíroval Petr Měšťák. A jak vše dopadlo?
Hlavní soutěž
1) Měšťák Petr
2) Matoušek Jindra
3) Trlida Josef

Soutěž poroty
1) Kocourek Jan
2) Nekola Zdeněk
3) Koníček Mirek

Soutěž družstev
1) Kaplička – Jassik Víťa, Trlida Josef, Besser Pavel
2) Kelly Familly – Měšťák Filip, David a Petr
3) Podtraťáci – Dostál Vladimír, Dubový Libor, Zneller Zdeněk

Vítězný tým Kapličky

A postřehy nakonec…

Petr Měšťák s trofejí nejcennější

O budoucnost mokropeského zelí je postaráno
– hlavní manažér Vláďa Kocourek blahopřeje
k vítězství v soutěži porotců synovi Janovi.

Petr Měšťák to potvrdil: Rok 2007 je v „mokropeském“ kalendáři rokem Slavie.
Zklamáním byly tipy věčných kibiců v soutěži laických degustátorů – vítězný vzorek zelí
neurčil nikdo z nich.
Porotci znovu prokázali své kvality. Při rozhodování o vítězi letošní degustace určili zlatého, stříbrného a bronzového medailistu hned
dva z nich – Jan Kocourek a Zdeněk Nekola.
Ale ani ostatní nepropadli.
Dva soutěžící byli bdělým předsedou Víťou
Jassikem přistižení při pokusu podplatit manažéra Vláďu Kocourka. Kafe s velkým rumem
se mu snažil vnutit Bohouš Bazika a nakládanými houbami si chtěl vylepši umístění Petr
Janoušek alias vedoucí restaurace U Radaru.
Realizační tým uvažuje o změně pravidel.
Již několik let totiž doslova „plundruje“ tombolu parta od stolu Miroslava Koníčka. Ten
daruje do tomboly krumpáče a lopaty a odnáší
si drahé pití a vynikající kachničky.
(sj)
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25. schůze rady města
konaná 5. listopadu 2007
Odbor investic a správy majetku

• rada souhlasí se stavbou oplocení pozemku

parc. č. 5129/96 v ulici Topolská podle předloženého návrhu kvůli sousedství uvedeného
pozemku s páteřní komunikací

• rada

souhlasí se stavbou rodinného domu
na pozemku parc. č. 4727/26 v Šeříkové ulici
podle předložené dokumentace

• rada

• rada

souhlasí s rozšířením kabelové sítě
NN pro pozemek parc. č. 2276 v Jičínské ulici
podle předložené situace

•

rada nesouhlasí s přestavbou domu
č. p. 608 v ulici Dr. Janského podle předložené
dokumentace a trvá na zachování stávajícího
půdorysu

pro pozemek parc. č 2989/2 v Mokropeské
ulici podle předložené situace za předpokladu, ze práce budou provedeny protlakem pod
rekonstruovanou komunikací (nebude nijak
narušen asfaltový povrch komunikace ani
chodník a okolní prostor bude po výkopových
pracích uveden do původního stavu)

• rada

• rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě NN

• rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě NN

pro dům č. p. 100 v ulici Komenského podle
předložené situace za podmínek obvyklých
pro vstup do komunikace (smlouva, poplatek,
uvedení povrchu do původního stavu)

• I.

rada souhlasí s rozšířením kabelové
sítě NN pro pozemek parc. č. 2567 v ulici
Dr. Janského podle předložené situace za
předpokladu, že vedení bude provedenou
pouze v rozebíratelné části chodníku (v zámkové dlažbě či zeleni) a povrch bude uveden
do původního stavu; II. rada ukládá odboru
investic požádat ČEZ o cenovou nabídku na
současné uložení kabelů veřejného osvětlení
a městského rozhlasu do země v rozsahu dle
předložené situace

souhlasí se scelením pozemků parc. č.
2702/4 a 2703/4; 2702/5 a 2703/5 a 2704/14
v ulici Kladenská podle předloženého návrhu

ve věci Žádost o omezení stavební
uzávěry v lokalitě Werichova trvá na svých
předchozích rozhodnutích; navrhované vyjmutí parcel ze stavební uzávěry není možné
kvůli zachování navržené velikosti pozemků,
což umožňuje pouze regulační plán

• rada

souhlasí s poskytnutím finančního
příspěvku města ve výši 17 000 Kč na vybudovanou tlakovou kanalizační přípojku
k rozestavěnému domu na pozemcích parc. č.
1619/2 a 1643 v Jedlové ulici

•

I. rada ve věci Žádost o úhradu části nákladů na vybudování sdružené vodovodní
a kanalizační přípojky – ulice Akátová odkládá své rozhodnutí do zjištění zájmu majitelů
přilehlých nemovitostí o připojení na uvedené
přípojky K+V; II. rada ukládá odboru investic
prověřit zájem majitelů přilehlých nemovitostí
o připojení na kanalizaci a vodovod

• rada

ve věci Sáňkovací kopec – Husova
ulice ukládá odboru investic spolupracovat
s navrhovatelkou (řešení technických problémů), vytipovat vhodnější lokalitu

• rada souhlasí s rekonstrukcí rodinného do- • rada
mu č. p. 845 v Jiráskově ulici podle předložené
dokumentace

• rada

souhlasí se stavbou rodinného domu
na pozemcích parc. č. 2355 a 2354 ve Střední
ulici podle předložené dokumentace

• rada souhlasí se stavbou garáže na pozemku
parc. č. 1656/1 v ulici Jedlové podle předložené dokumentace
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souhlasí s úpravou zapojení kamer
kamerového systému v ulici Vrážské (Komenského – u žel. přejezdu) a Karlštejnské podle
požadavku společnosti ČEZ

• rada souhlasí s navrženým řešením přemís-

tění pomníku v Centru Vráž, zámková dlažba
bude deponována do areálu technických služeb

• rada ve věci Přístupová komunikace k are-

z radnice

álu Tenis Mokropsy, vodovodní a kanalizační
řad – převzetí do majetku města konstatuje,
že se jedná o cestu sloužící výlučně majiteli
a vyjadřuje vhodnost zachování komunikace
v majetku soukromého vlastníka

• rada

souhlasí se záměrem prodloužení
chodníků v ulici Karlštejnská až ke konci
stávající zástavby (na tento záměr by pravděpodobně bylo možné získat dotaci 75 %
od Státního fondu dopravní infrastruktury
– chodníky podél státní silnice); současně by
se projednala možnost využití chodníků po
jedné straně jako cyklostezky v rámci již vedené cyklotrasy; rada pověřuje odbor investic
vyžádat od fy CityPlan (odsouhlasena jako
zpracovatel projektové dokumentace chodníků
prozatím k ulici Poštovní) cenovou nabídku
na PD chodníků ke konci zástavby v ulici
Karlštejnské

• rada souhlasí s realizací a úhradou víceprací
– přeložky NN v Mokropeské ulici – v celkové výši 109 522 Kč bez DPH

• rada bere na vědomí příslib dotace od mi-

nisterstva pro místní rozvoj na rekonstrukci
ulic Fügnerova (úsek Karlická – Karlštejnská)
a V Rybníčkách (úsek Vrážská – Karlická) ve
výši 3,314 mil. Kč (80 % předpokládaných
nákladů na stavbu) a schvaluje postup podání žádosti o dotaci (bude odeslána na MMR
žádost o posunutí termínu realizace do června
2008; na uvedenou akci proběhne výběrové řízení, na základě kterého budou zřejmé celkové
náklady stavby i výše vlastních nákladů města;
teprve poté lze očekávat rozhodnutí o přidělení
dotace)

• rada

vybírá pro rekonstrukci ulice V Rybníčkách (úsek Karlická – V Mýtě) na základě cenových nabídek firmu ČNES, a. s.
(1 343 129,56 Kč vč. DPH)

• rada

souhlasí s podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku na obnovu krytu vozovky
v ulici V Rybníčkách; bere na vědomí, že zájemce složí na účet města 326 000 Kč

• rada souhlasí s přijetím nabídky pana Svobody na dodávku a montáž zabezpečovacího
zařízení kanceláří MěÚ v Karlštejnské ulici

• rada

souhlasí s navrženými projektovými
úpravami venkovního prostoru Základní
umělecké školy v souladu s výsledky jednání
a jejich realizací

• rada souhlasí se zhotovením povrchu části
ulice Mokropeské z nového materiálu (asfaltový beton s přídavkem drcené gumy za cenu
navýšenou o 123 597,35 Kč bez DPH kvůli
garantované nižší hlučnosti komunikace
• rada

souhlasí s navrhovaným dělením pozemků v lokalitě V Lavičkách (dělení vychází
ze schválené urbanistické studie a bylo projednáno s příslušnými odbory města, dotčenými
vlastníky pozemků a zpracovatelem regulačního plánu)

• rada

ve věci Pozemky Husova – změna
způsobu úhrady kupní ceny – souhlasí s navrhovaným způsobem úhrady kupní ceny
pozemků včetně provedení jejich zástavy
za uvedených podmínek a doporučuje tento
způsob zastupitelstvu ke schválení (navrhovaný způsob úhrady umožní co nejrychlejší
převedení celé kupní ceny na účet města)

• I. rada

ve věci Železniční koridor vedoucí
přes Černošice ukládá vedoucímu odboru
investic: sledovat vývoj, koordinovat postup
a zabezpečit oficiální jednání mezi městem
a projektanty i Správou železniční a dopravní
cesty; II. rada jmenuje koordinátorem projektu vedoucího odboru investic Ing. Skalického

•

rada souhlasí s uzavřením Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., na
rozšíření kabelového vedení NN v délce 20 m
na pozemku parc. č. 1542 v k. ú. Černošice
ve vlastnictví města za jednorázovou úplatu 2 000 Kč a doporučuje zastupitelstvu ke
schválení

•

rada souhlasí s uzavřením Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného bře-
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z radnice
mene se společností ČEZ Distribuce, a. s., na
rozšíření kabelového vedení NN na pozemku
parc. č. 2077/1 v k. ú. Černošice ve vlastnictví
města za jednorázovou úplatu 400 Kč a doporučuje zastupitelstvu ke schválení

• rada

souhlasí s podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene – vedení vodovodu
a splaškové kanalizace na pozemcích parc. č.
PK 717/1 a PK 510/13 díl 3, oba v k. ú. Černošice ve vlastnictví Středočeského kraje – ul.
Dobřichovická, a doporučuje zastupitelstvu
ke schválení

• rada

ve věci Smlouva o zřízení věcného
břemene – vedení vodovodu a splaškové kanalizace na pozemcích parc. č. PK 731/1 a PK
193/2, oba v k. ú. Černošice ve vlastnictví Středočeského kraje – ul. Vrážská, souhlasí s podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene
a doporučuje zastupitelstvu ke schválení

• I. rada ve věci Darovací smlouva mezi paní
Hanou Paříkovou, bytem Černošice, Zd. Lhoty 466 (dárce), a městem Černošice (obdarovaný) o darování pozemku parc. č. 4482/3
o výměře 138 m² v k. ú. Černošice (chodník
přiléhající ke komunikaci Zd. Lhoty) souhlasí
s podpisem darovací smlouvy a doporučuje
zastupitelstvu ke schválení; II. rada zároveň
vyslovuje poděkování paní Paříkové

• rada ve věci Darovací smlouva mezi firmou VV Servis – REAL, spol. s r. o., (dárce)
a městem Černošice (obdarovaný) o darování pozemku parc. č. 1682/177 o výměře
606 m² v k. ú. Černošice, včetně povrchu
komunikace, vodovodního a kanalizačního
řadu, souhlasí s podpisem darovací smlouvy a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
•

rada souhlasí s uzavřením Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., na
nové kabelové vedení VN, NN a TS na pozemcích parc. č. 2508/2 a PK 729/3, oba v k.
ú. Černošice, za jednorázovou úplatu 1 260 Kč
a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
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•

rada souhlasí s uzavřením Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., na
rozšíření kabelového vedení NN na pozemku
parc. č. PK 181/2, PK 181/5 a PK 181/6, všechny v k. ú. Černošice ve vlastnictví města, za
jednorázovou úplatu 5 600 Kč a doporučuje
zastupitelstvu ke schválení

• rada

Finanční odbor

souhlasí s návrhem rozpočtového
provizoria pro rok 2008 a doporučuje ho
zastupitelstvu města ke schválení (definitivní
rozpočet města pro rok 2008 bude možno
schválit až během 1. čtvrtletí 2008 a město
potřebuje právní podklad pro své hospodaření
do doby schválení rozpočtu)

• rada

souhlasí s navrženým souborem rozpočtových opatření č. 10/2007 a doporučuje
zastupitelstvu ke schválení (týká se zejména
přijetí investiční dotace ze státní pokladní
správy na rekonstrukci Mokropeské ulice)

• rada souhlasí s poskytnutím příspěvku Zá-

kladní škole Černošice na opravu přístupových cest ke škole ve výši jedné poloviny ceny
těchto prací (tedy ve výši 26 775 Kč), zároveň
doporučuje ZŠ, aby druhá polovina oprav byla uhrazena z prostředků investičního fondu
školy

• rada

ve věci Žádost ředitele ZŠ Černošice
o posílení mzdového účtu školy o ušetřené
prostředky provozního účtu souhlasí s navrženým převedením prostředků z provozního
na mzdový účet školy

• rada

Odbor kancelář starosty

souhlasí s převedením majetku zrušené MŠ Husova na další subjekty (největší
část použitelného vybavení byla přestěhována
do nově budované třídy MŠ v základní škole,
další část nábytku do školní družiny; ostatní
vybavení, hračky, lůžkoviny, nádobí, bylo předáno přednostně třídě MŠ v ZŠ, MŠ Karlická
i školní jídelně…)

•

I. rada doporučuje zastupitelstvu projednat

z radnice

a schválit bezúplatné nabytí pozemku p. č.
846/1 – ost. pl. o výměře 7 608 m² v obci
a k. ú. Černošice, zaps. v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm
Praha-západ pro obec a k. ú. Černošice na
listu vlastnickém 10419 města Černošice,
uzavřením darovací smlouvy dle ust. § 628
a násl. o. z. se společností Skanska Program
Komfort, s. r. o., se sídlem Praha 10, Kubánské nám. 1391/11; II. rada doporučuje
zastupitelstvu projednat a schválit úplatné
nabytí staveb komunikace a chodníků včetně dopravního značení a sadových úprav,
vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace,
veřejného osvětlení včetně kabelových rozvodů a protihlukové stěny podél ul. Vrážská
umístěných na pozemcích p. č. 822/2, p. č.
822/3, p. č. 822/4, p. č. 822/5, p. č. 845, p. č.
846/1, p. č. 846/2, p. č. 846/74, p. č. 847, p. č.
877/3 a p. č. 2062/2 k. ú. Černošice Městem
Černošice za kupní cenu Kč 1,- uzavřením
kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. o. z. se
společností Skanska Program Komfort, s. r. o.

• I.

rada souhlasí s přijetím daru ve výši
500 000 Kč od společnosti Skanska Program
Komfort, s. r. o., se sídlem Praha 10, Kubánské
nám. 1391/11, ve prospěch města Černošice
uzavřením darovací smlouvy dle ust. § 628
a násl. o. z.

• rada bere na vědomí Kontrolu usnesení z 8.
zasedání zastupitelstva města

• rada

poskytuje finanční dar učitelce ZUŠ
paní Bláhové za realizaci výtvarného ztvárnění opěrné zdi u parkoviště MěÚ (pí učitelka
z vlastních prostředků zakoupila pro malé
umělce občerstvení a přípravě a dokončení celé
akce věnovala mnoho hodin svého volného času)

•

rada souhlasí s nákupem vozidla za
296 900 Kč (s připravovaným uzavřením veřejnoprávní smlouvy s obcí Vestec na výkon
činnosti městské policie je nutno v předstihu
zajistit vozidlo)

• rada schvaluje celkovou kapacitu MŠ Topolská (se sídlem Topolská 518) 46 dětí zřízením
jedné třídy o kapacitě 12 dětí na adrese Pod
Školou 447
Odbor soc. věcí a zdravotnictví

• rada bere na vědomí, že oddělení sociálních

věcí projednalo možnost používání vozidla
Farní charity Neratovice pro obyvatele Domu
s pečovatelskou službou; poplatek činí 85,Kč/1 hod. za celkový strávený čas
Městská policie

• rada

schvaluje návrh dodatku č. 5 veřejnoprávní smlouvy s obcí Třebotov, který
upravuje platby pro rok 2008, a doporučuje
zastupitelstvu ke schválení

• I.

rada souhlasí s předloženým návrhem
řešení situace dopravních úprav v ul. K Lesíku a pověřuje odbor dopravy projednáním
s Policií ČR; II. rada pověřuje odbor technické
služby pro projednání úprav realizovat navržené řešení
Odbor dopravy

• rada

ve věci Žádost o povolení vstupu
a vjezdu na pozemek souhlasí s konáním
akce pro mládež za předpokladu odklizení
veškerého odpadu a užití příjezdu k uvedené
louce od hlavní silnice Radotín – Třebotov

• rada ve věci Udělení výjimky na vjezd vo-

zidel do ul. Jahodové souhlasí s udělením výjimky po nainstalování chybějícího dopravního značení za předpokladu užití současně
používané trasy (nejkratší úsek ul. Jahodové)
a za podmínky, že žadatel složí kauci ve výši
150 000 Kč na případnou opravu možného
poškození komunikace Jahodová (jediná příjezdová cesta – nárazové navážení materiálu
na stavbu, nejedná se o dlouhodobé zatížení
komunikace)
Z dopravní a bezpečnostní komise
Bezpečnost chodců na ul. Vrážská a Karlická
Z hlediska zajištění bezpečnosti chodců, kteří
nemají jinou možnost než jít po okraji silnice
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z radnice
II/115, žádá p. Látal umístění svislého dopr.
zn. A 22 Pozor chodec; dále upozornil na absenci bezpečnostních prvků v ul. Karlické.
Komise navrhuje zřízení přechodu pro chodce v ul. Karlické v místě u transformátoru,
kde lze zřídit přechod pro chodce v souladu
s technickými požadavky a umístění svislého dopravního zn. A 12 Pozor děti v obou
směrech.

• I. rada souhlasí s umístěním dopr. zn. A 22

Pozor chodec na ul. Vrážská za křižovatkou
s ul. Karlická; II. rada ukládá odboru dopravy
projednat s příslušnými orgány zřízení přechodu pro chodce v ul. Karlická v uvedeném
místě a umístění dopr. zn. A 12 Pozor děti
Ul. U Mlýna, časté parkování na chodníku
Žádost o umístění sloupků na nově zřízeném
chodníku a osazení zákazu vjezdu vozidel
v obou směrech do ul. U Mlýna kvůli poškození chodníku.
Komise žádost posoudila a nedoporučuje
umístění sloupků ani osazení dopr. zn. Zákaz
vjezdu (jedná se o místní komunikaci s nízkou dopravní frekvencí; k zamezení parkování vozidel na chodníku budou městskou
policií prováděny kontroly)

• rada pověřuje městskou policii prováděním
kontroly parkování v ul. U Mlýna

Ul. Jahodová, omezení vozidel nad 6 t
Hromadí se stížnosti občanů na nákladní
vozidla s tonáží nad 6 t projíždějící ulicí Jahodová, která patří ke stavbě opravy ulice Mokropeské, komunikace není stavěna na průjezd
s vyšší tonáží hrozí její poškození

• I. rada ukládá vedoucímu stavebního odbo-

ru provést zápis do stavebního deníku o zákazu průjezdu nákladních vozidel s tonáží nad
6 t ulicí Jahodovou a upozornit na možná
opatření za nedodržení zákazu; II. rada ukládá městské policii provádět zvýšenou kontrolu dodržování tonáže nákladních automobilů
projíždějících ul. Jahodovou během dne
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Řešení dopravy v okolí školy v ranních hodinách
Pro zajištění bezpečnosti provozu při nástupu
dětí do školy v ranních hodinách bylo navrženo v ul. K Lesíku – umístění svislé dopr. zn.
B 28 Zákaz zastavení po pravé straně za křižovatkou s ul. Dr. Janského ve směru jízdy nahoru, rozšíření parkovacích míst před školou.
Dále by bylo vhodné požádat ředitele školy
o zřízení parkovacího stání pro zaměstnance
školy v ul. Pod Školou

• rada ukládá:

- odboru dopravy projednat osazení dopr.
zn. B 28 s příslušnými orgány za předpokladu, že navržené řešení je kompatibilní
s řešením předloženým velitelem městské
policie, a projednat s ředitelem školy možné zřízení parkovacího stání pro zaměstnance na pozemku školy
- odboru technické služby provést rozšíření
parkovacího stání dle možností
Odbor informatiky

• rada ve věci Rekonstrukce stávajícího vyvo-

lávacího systému na odboru dopravy, včetně
implementace systému WEBCALL – vyvolávání pořadových čísel na Internetu, souhlasí
se zahájením rekonstrukce

• rada s ohledem na požadavek vedení města

na efektivní evidenci pohledávek schvaluje
rozšíření systému DDP Gordic a ukládá odboru investic a finančnímu odboru předložit
objednávku a zajistit implementaci
Technické služby

• rada

ve věci Cenové nabídky na opravu
stávajícího povrchu komunikace V Horce
vybírá k provedení realizace akce cenově
nejvýhodnější nabídku firmy Silnice TS
(1 551 881,76 Kč bez DPH)
Různé

• rada schvaluje program 9. zasedání zastupitelstva města

• rada

doporučuje odboru investic připravit

z radnice
realizaci chodníku na ul. Radotínská (úsek od
hotelu Slánka po ul. Komenského)

• rada ukládá komisi dopravní a bezpečnost-

ní ve spolupráci s odborem dopravy zpracovat komplexní návrh na řešení kritických
dopravních míst ve městě v souladu s dopravním generelem

• rada

ukládá odboru investic projednat
s architekty návrh umístění vstupní brány do
Černošic ve směru od Radotína

• rada

ve věci Prodej Černošické kuchařky
souhlasí se zakoupením 20 ks knih a umožněním prodeje v pokladně MěÚ za cenu 189 Kč

• rada

ukládá odboru dopravy projednat
možnost přesunutí dopravní značky začátek
a konec obce na Dobřichovické ul. dále (za
zastavěné území směrem k Dobřichovicím).

26. schůze rady města
konaná 19. listopadu 2007
Odbor investic a správy majetku
• rada souhlasí se stavbou oplocení pozemku
parc. č. 2134 v Kladenské ulici podle předloženého návrhu
• rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě
NN pro rodinný dům č. p. 927 v Tyršově
ulici podle předložené situace za podmínek
obvyklých pro vstup do komunikace (smlouva, poplatek, uvedení povrchu do původního
stavu)
• rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě NN
pro budoucí rodinný dům na pozemcích parc.
č. 4699 a 4700 v Šeříkové ulici podle předloženého návrhu situace za podmínek obvyklých
pro vstup do chodníku (smlouva, poplatek,
uvedení povrchu do původního stavu) – nesmí
být narušen povrch komunikace
• rada souhlasí se stavbou modlitebny Církve
bratrské (PD k územnímu řízení) v Hradecké
ulici s tím, že požaduje zvýšení počtu parkovacích míst (stání) na 15
• rada nesouhlasí se stavbou reklamního

pylonu pro prodejnu Tesco v Táborské ulici
podle předložené dokumentace a doporučuje návrh přepracovat – max. výška pylonu
3 metry (podmínkou je, že nebude narušen
nový povrch komunikace a parkoviště)

• rada souhlasí s legalizací domovní čistírny
odpadních vod na pozemku parc. č. 2600
v ulici Dr. Janského podle předložené dokumentace za předpokladu, že se jedná o stavbu
dočasnou

• rada souhlasí s odstraněním stavby rekreační chaty č. e. 1046 a se stavbou rodinného
domu na pozemcích parc. č. 1116 a 1117
v Olbrachtově ulici podle předložené dokumentace
• I. rada bere na vědomí podání žádosti
o poskytnutí grantu pro sport a volný čas
z rozpočtu Středočeského kraje na výstavbu
dětského hřiště na pozemku 1682/120 – Červánková ulice a v případě poskytnutí dotace
výši vlastních prostředků na realizaci; II. rada
ukládá odboru investic ve spolupráci s technickými službami vyřešit přístup k budovanému hřišti včetně majetkoprávních vztahů

• I. rada souhlasí s tím, že se město Černošice bude polovinou finančních nákladů
(cca 41 000 Kč vč. DPH) podílet na výstavbě
chodníků v Jansově ulici; II. rada ukládá odboru dopravy projednat s příslušnými orgány
umístění dopravní značky omezující dobu
parkování na 3 hodiny u parkoviště před
bytovými domy v Komenského ulici
• rada ve věci Žádost o změnu umístění
kontejnerů u bytových domů v Jansově ulici
konstatuje, že kontejnery jsou umístěny na
pozemku soukromého investora a u komunikace, aby bylo umožněno jejich pravidelné
vyvážení; umístění kontejnerového stání je
zakotveno ve stavebním povolení

• rada ve věci Prodej trafostanic souhlasí
s navrženým postupem (prodej trafostanic
včetně pozemku pod nimi jsou-li v majetku
města; tam, kde dosud nevznikl vlastní poze35

z radnice
mek pod trafostanicí, zajistí město jeho oddělení; město osloví soukromé vlastníky pozemků
ve Slunečné, na nichž stojí trafostanice, se žádostí o odkoupení příslušných částí pozemků
– výši kupní ceny by ČEZ předem odsouhlasil;
město zajistí zaměření trafostanice Na Pískách,
aby bylo zřejmé, na jakém pozemku a katastru
je postavena; finanční náklady na geodetické
práce bude město uplatňovat u společnosti
ČEZ; současně bude odbor investic v archivu
stavebního úřadu dohledávat stavební a kolaudační doklady ke stavbám jednotlivých
trafostanic)

• rada souhlasí s tím, aby funkci technického
dozoru za město při stavebních úpravách
komunikací Topolská, Na Višňovce, V Rybníčkách a V Horce vykonával Ing. Melichar
za odměnu ve výši 59 000 Kč
• I. rada souhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry v oblasti Werichova – Alešova
za podmínky, že žadatel předloží geometrický plán oddělující z jeho pozemku pozemek
o šířce 4 m pro účely komunikace a tento
daruje městu; II. rada souhlasí s poskytnutím
příspěvku 5 000 Kč žadateli kvůli zvýšeným
nákladům na přeložení přípojky el. energie;
III. souhlasí se stavbou RD na pozemku parc.
č. 4099/32 podle předložené dokumentace
• rada ve věci Cvičební prvky – hřiště Hu-

sova ukládá odboru investic upravit nabídku
tak, aby korespondovala s dříve stanovenou
cenou

• I.

rada souhlasí s řešením odvodnění
Malinové ulice za podmínky zřízení věcného břemene ze strany vlastníka pozemků
a spoluúčasti 50 % nákladů vlastníka těchto
pozemků; II. rada bere na vědomí řešení vsakování dešťových vod v ulicích Ostružinová
a Borůvková

•

rada souhlasí s uzavřením Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
na rozšíření kabelového vedení NN v délce
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170 m na pozemku parc. č. 2648, 2583 a PK
721 v k. ú. Černošice ve vlastnictví města za
jednorázovou úplatu 17 000 Kč a doporučuje
zastupitelstvu ke schválení

• rada ve věci Žádost o prodej pozemku
parc. č. 3935/1 a pozemku PK 717/4, oba v k.
ú. Černošice ve vlastnictví města – lokalita
V Habřinách, ukládá odboru investic zaslat
odpověď žadatelům s vysvětlením současné
situace a se sdělením termínu, kdy bude možné začít znovu jednat o případném prodeji
•

rada souhlasí s uzavřením Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., na
rozšíření kabelového vedení NN v délce 6 m
na pozemku parc. č. PK 718/2 v k. ú. Černošice ve vlastnictví města za jednorázovou
úplatu 600 Kč a doporučuje zastupitelstvu ke
schválení

•

rada souhlasí s uzavřením Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
na rozšíření kabelového vedení NN v délce
37 m na pozemku parc. č. PK 661/4 a PK
646/1 v k. ú. Černošice ve vlastnictví města
za jednorázovou úplatu 3 700 Kč a doporučuje zastupitelstvu ke schválení

•

rada souhlasí s uzavřením Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností Středočeská plynárenská, a. s., na rozšíření plynového vedení SLT
a PE 25 plynové přípojky na pozemku parc. č.
2686/55 v k. ú. Černošice ve vlastnictví města
za jednorázovou úplatu 1 Kč a doporučuje
zastupitelstvu ke schválení

• rada

Odbor kancelář starosty

souhlasí s prodloužením nájemních
smluv na byty v Domě s pečovatelskou službou

• rada souhlasí s konáním Tříkrálové sbírky
a ukládá finančnímu odboru vyzvat Farní
charitu Neratovice k doplnění informací dle
zákona a projednat (právnická osoba musí

z radnice

předem oznámit obecnímu úřadu počet a umístění pokladniček, nebo oznámit, že pokladničky
budou přenosné; dále je nutno, aby otevření
pokladničky byl přítomen zaměstnanec obce
zařazený do obecního úřadu, v jehož územním
obvodu byla pokladnička umístěna)

• I. rada ve věci Prodej pozemků v Husově
ulici – změna platebních podmínek ruší své
usnesení č. 2.1.29 ze dne 5. 11. 2007; II. rada
souhlasí se způsobem úhrady kupní ceny
za pozemky p. č. 1156/7 a p. č. 1156/9 k. ú.
Černošice uvedeným způsobem včetně uzavření smlouvy o vázaném účtu s kupujícím
a ČSOB, a. s., a doporučuje zastupitelstvu ke
schválení
Technické služby

• rada

souhlasí s realizací úpravy zahrady
u DPS – výsadba zeleně a výstavba cesty dle
pozměněného návrhu (šíře 1,5 m v provedení
ze zámkové dlažby)
Odbor kultury

• rada souhlasí s nákupem služeb monitoring

tisku společnosti Creditinfo za 15 000 Kč ročně
Odbor životního prostředí

• rada

souhlasí s podáním žádosti na Krajský úřad Středočeského kraje o proplacení
finančních prostředků ve výši 88 890,38 Kč
jako úhrady likvidace havárie ve smyslu § 40
vodního zákona, která byla likvidována dne
2. 6. 2007 odbornou firmou Dekonta, a. s.,
v obci Jíloviště
Různé

• rada

bere na vědomí, že po projednání
s ředitelem ZŠ bude budova základní školy
otevírána v 7.35 hod.

• rada ukládá komisi školské a pro mládež
projednat Výroční zprávu ZŠ Černošice
• rada ukládá komisi dopravní a bezpečnostní
projednat stížnosti na prašnost v ul. Revoluční
a navrhnout vhodné opatření

• rada bere na vědomí Zápis z 9. schůze komise školské a pro mládež
• rada ve věci Komunikace Tolstého konstatuje, že v současné době probíhá řízení
o odstranění nepovolené stavby, která způsobila zúžení komunikace, a po odstranění
překážky bude dále jednáno o možné úpravě
povrchu (dle finančních možností města);
žadatelka může urychlit postup při úpravě
povrchu komunikace zajištěním přispění
finančních prostředků majitelů přilehlých
nemovitostí.

9. zasedání zastupitelstva
konané 19. listopadu 2007

• zastupitelstvo po projednání schvaluje uza-

vřít Veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je vykonávání přenesené působnosti na
úseku projednávání přestupků namísto obce
Choteč, s účinností od 1. ledna 2008

• zastupitelstvo po projednání schvaluje uza-

vřít Veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je vykonávání přenesené působnosti na
úseku projednávání přestupků namísto obce
Kosoř, s účinností od 1. ledna 2008

• zastupitelstvo po projednání schvaluje uza-

vřít Veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je vykonávání přenesené působnosti na
úseku projednávání přestupků namísto obce
Roblín, s účinností od 1. ledna 2008

• zastupitelstvo po projednání schvaluje uza-

vřít Veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je vykonávání přenesené působnosti na
úseku projednávání přestupků namísto obce
Vonoklasy, s účinností od 1. ledna 2008

• zastupitelstvo po projednání schvaluje uza-

vřít Veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je vykonávání přenesené působnosti na
úseku projednávání přestupků namísto obce
Třebotov, s účinností od 1. ledna 2008
Hlasování o předešlých pěti bodech:
15 pro, nikdo proti, 1 se zdržel hlasování
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z radnice
• zastupitelstvo souhlasí s uzavřením Veřej-

noprávní smlouvy mezi městem Černošice
a obcí Vestec o zajišťování výkonu úkolů
podle zákona o obecní policii
Výsledek hlasování:
15 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel
1 zastupitel nebyl přítomen hlasování.
• zastupitelstvo souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Černošice
a obcí Ořech o zajišťování výkonu úkolů
podle zákona o obecní policii
15 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel
1 zastupitel nebyl přítomen hlasování.
• zastupitelstvo souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 Veřejnoprávní smlouvy o poskytování služeb Městské policie Černošice pro
katastrální území obce Třebotov, uzavřené
dne 11. 6. 2004
Výsledek hlasování:
16 pro, nikdo proti, nikdo se zdrželo
• zastupitelstvo rozhodlo o pořízení změny
č. 10 ÚPNSÚ Černošice pro lokalitu Mokropeské nádraží, která zahrnuje pozemky: část
č. parc. 4894, část. č. parc. 6176, část č. parc.
6192/1, č. parc. 4900, č. parc, 4902, č. parc.
5125/27, č. parc. 5125/28, č. parc. 6192/6, č.
parc. 6192/7, č. parc. 6192/21, č. parc. 6192/
22, č. parc. 6192/23, č. parc. 6192/24, č. parc.
6186, vše v k. ú. Černošice
Výsledek hlasování:
16 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel
• zastupitelstvo ve věci Upravení návrhu
zadání regulačního plánu – lokalita Werichova nepřijalo protinávrh usnesení, který
předložila Ing. Göttelová: Zastupitelstvo
Města Černošice podle § 64 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. upravuje zadání regulačního
plánu lokalita „Werichova“ v k. ú. Černošice
a předává pořizovateli k projednání návrh
zadání regulačního plánu lokalita Werichova v upraveném znění – v návrhu zadání
dojde na str. 4, odst. 3 ve větě: „Vzhledem
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k požadavku na co nejnižší přírůstek obyvatel
bude velikost nezastavěných parcel stavbami
hlavními minimálně 1 700 m².“ ke změně výrazu minimálně na výraz převážně průměrně
1 700 m², minimálně 1 400 m².
• zastupitelstvo upravuje zadání regulačního
plánu lokalita Werichova v k. ú. Černošice
a předává upravený návrh zadání pořizovateli k projednání
Výsledek hlasování:
12 pro, 1 proti, 3 se zdrželi hlasování
• zastupitelstvo ve věci Upravení návrhu
zadání regulačního plánu – lokalita Javorová nepřijalo protinávrh usnesení, který
předložila Ing. Göttelová: Zastupitelstvo
Města Černošice podle § 64 odst. 1 zákona
č. 183/2006 Sb. upravuje zadání regulačního
plánu lokalita „Javorová“ v k. ú. Černošice
a předává pořizovateli k projednání návrh
zadání regulačního plánu lokalita Werichova v upraveném znění – v návrhu zadání
dojde na str. 4, odst. 3 ve větě: „Vzhledem
k požadavku na co nejnižší přírůstek obyvatel
bude velikost nezastavěných parcel stavbami
hlavními minimálně 1 700 m².“ ke změně výrazu minimálně na výraz převážně průměrně
1 700 m², minimálně 1 400 m².
Výsledek hlasování:
4 pro, 3 proti, 9 se zdrželo hlasování
• zastupitelstvo upravuje zadání regulačního
plánu lokalita Javorová v k. ú. Černošice
a předává upravený návrh zadání pořizovateli k projednání.
Výsledek hlasování:
12 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi hlasování
1 zastupitel nebyl přítomen hlasování.
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy o finančním leasingu na vozidlo městské
policie.
Výsledek hlasování:
15 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel
1 zastupitel nebyl přítomen.

• zastupitelstvo

schvaluje soubor rozpočtových opatření č. 10/2007 (týká se zejména
přijetí investiční dotace ze státní pokladní
správy na rekonstrukci Mokropeské; kromě
toho jsou navrženy dílčí úpravy nových investičních aktivit – MŠ v ZŠ, úprava bytu na
kancelář a pod.)
Výsledek hlasování:
15 pro, nikdo proti, 1 se zdržel
• zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizorium pro rok 2008; toto provizorium
pozbývá platnosti po schválení řádného
rozpočtu města na rok 2008.
Výsledek hlasování:
16 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
• zastupitelstvo na základě doporučení rady
města souhlasí s navrhovaným způsobem
úhrady kupní ceny pozemků včetně provedení jejich zástavy za uvedených podmínek
(při jednání o způsobu úhrady kupní ceny
s kupujícím a ČSOB, a. s., která kupující společnosti poskytne úvěr, navrhla ČSOB, a. s.,
postup, který je pro prodávajícího – město
Černošice – výhodnější z hlediska rychlosti
uhrazení kupní ceny v celé její výši).
Výsledek hlasování:
14 pro, 1 proti, 1 se zdržel hlasování.
• I. zastupitelstvo ve věci Nabytí nemovitostí od společnosti Skanska Program
Komfort, s. r. o., revokuje své usnesení ze
dne 5. 12. 2005, kterým bylo schváleno mj.
znění smlouvy o budoucí smlouvě darovací
se společností Skanska Program Komfort,
s. r. o. (bod. 23 programu zasedání); II. zastupitelstvo schvaluje bezúplatné nabytí
pozemku p. č. 846/1 – ost. pl. o výměře
7 608 m² v obci a k. ú. Černošice, zaps. v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním
pracovištěm Praha-západ pro obec a k. ú.
Černošice na listu vlastnickém 10419 Městem Černošice, uzavřením darovací smlouvy dle ust. § 628 a násl. o. z. se společností

z radnice
Skanska Program Komfort, s. r. o., se sídlem
Praha 10, Kubánské nám. 1391/11, jejíž
text se přikládá jako příloha č. 1 tohoto
usnesení; III. zastupitelstvo schvaluje úplatné nabytí staveb komunikace a chodníků
včetně dopravního značení a sadových
úprav, vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, veřejného osvětlení včetně kabelových rozvodů a protihlukové stěny podél
ul. Vrážská, umístěných na pozemcích p. č.
822/2, p. č. 823/3, p. č. 822/4, p. č. 822/5, p. č.
845, p. č. 846/1, p. č. 846/2, p. č. 846/3, p. č.
846/74, p. č. 847, p. č. 877/3 a p. č. 2062/2
k. ú. Černošice, Městem Černošice za kupní
cenu Kč 1,- uzavřením kupní smlouvy dle
ust. § 588 a násl. o. z. se společností Skanska
Program Komfort, s. r. o., se sídlem Praha
10, Kubánské nám. 1391/11, jejíž text se
přikládá jako příloha č. 2 tohoto usnesení;
IV. zastupitelstvo ukládá panu Aleši Rádlovi,
starostovi města, zabezpečit realizaci tohoto
usnesení zastupitelstva města.
Výsledek hlasování:
14 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
2 zastupitelé nebyli přítomni.
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o smlouvě budoucí darovací mezi městem
Černošice (budoucí darující) a budoucím
obdarovaným na pozemek parc. č. 4029/6
o výměře 13 m² v k. ú. Černošice za účelem
narovnání vlastnických vztahů k pozemku
parc. č. 4028/2 o výměře 13 m² v k. ú. Černošice v duplicitním vlastnictví.
Výsledek hlasování:
15 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
1 zastupitel nebyl přítomen.
• zastupitelstvo souhlasí se zněním darovací
smlouvy mezi městem Černošice (obdarovaný) a firmou VV Servis-REAL, spol.
s r. o., (dárce), která je výlučným vlastníkem
pozemku parc. č. 1682/177 v k. ú. Černošice
o výměře 606 m² včetně vodovodního a kanalizačního řadu a povrchu komunikace
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z radnice
ze zámkové dlažby, vybudovaných na výše
uvedeném pozemku
Výsledek hlasování:
15 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
1 zastupitel nebyl přítomen.
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy darovací mezi městem Černošice (obdarovaný) a dárci na darování pozemků parc.
č. 1682/22, 5129/51, 5287/1, 5288/5, 5289/1
o celkové výměře 2 045 m², všechny v k.ú.
Černošice.
Výsledek hlasování:
16 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Dodatku
č. 2 k smlouvě darovací o darování peněžních
prostředků pro část 2. etapy při zajištění infrastruktury v Černošicích v lokalitě Lada
– střed uzavřené dne 21. 12. 2001.
Výsledek hlasování:
16 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
• zastupitelstvo souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 2855/4 o výměře 93 m² v k. ú.
Černošice ve vlastnictví města Černošice
za cenu 500 Kč/m² mezi městem Černošice
(prodávající) a kupujícími.
Výsledek hlasování:
16 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
• zastupitelstvo souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č. 1156/6 o výměře
70 m² v k. ú. Černošice, ve vlastnictví města
Černošice, žadatelům za cenu 1 500 Kč/m²;
zastupitelstvo dále souhlasí se zněním kupní
smlouvy.
Výsledek hlasování:
15 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
1 zastupitel nebyl přítomen.
• zastupitelstvo souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č. 2036/2 v k. ú. Černošice
ve vlastnictví města Černošice společnosti U. M. C., s. r. o., za cenu 2 500 Kč/m²
a schvaluje znění kupní smlouvy.
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Výsledek hlasování:
16 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
• I. zastupitelstvo souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č. 2808/7 v k. ú. Černošice
ve vlastnictví města Černošice pí. Žadateli
za cenu 2 500 Kč/m²; II. zastupitelstvo souhlasí se zněním kupní smlouvy.
Výsledek hlasování:
16 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
• I. zastupitelstvo souhlasí se záměrem prodeje pozemku parc. č. 4046, parc. č. 4047
a parc. č. 4049/16 o celkové výměře 386 m²
v k. ú. Černošice, ve vlastnictví města Černošice, za cenu 500 Kč/m²; II. zastupitelstvo
souhlasí se zněním kupní smlouvy.
Výsledek hlasování:
14 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi.
• I. zastupitelstvo souhlasí se záměrem umožnit odkoupení garáže na pozemku parc. č.
4047 v k. ú. Černošice za stanovenou odhadní cenu tj. 11 580 Kč; II. zastupitelstvo
souhlasí se zněním kupní smlouvy.
Výsledek hlasování:
14 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi.
• zastupitelstvo schvaluje záměr směny pozemku č. parc. 3531/2 v k. ú. Černošice ve
vlastnictví města Černošice za pozemek č.
parc. 2808/6 v k. ú. Černošice a dále schvaluje znění směnné smlouvy.
Výsledek hlasování:
16 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
• I. zastupitelstvo schvaluje záměr směny pozemku č. parc. 4271/41 o výměře 4 500 m²
v k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za pozemky č. parc. 4271/12 o výměře
329 m², č. parc. 4271/11 o výměře 1 169 m²,
č. parc. 4376/2 o výměře 489 m², č. parc.
4271/8 o výměře 92 m², č. parc. 9/4 o výměře 1 321 m², č. parc. 4271/42 o výměře
716 m², č. parc. 6211/32 o výměře 83 m², č.
parc. 6211/31 o výměře 301 m² a parc. č. PK
89/2 o výměře 212 m², všechny v k. ú. Čer-

z radnice
nošice v soukromém vlastnictví; II. zastupitelstvo schvaluje znění předložené směnné
smlouvy.
Výsledek hlasování:
15 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
1 zastupitel nebyl přítomen.
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene se společností Telefónica O Czech
Republic, a. s., budoucí oprávněný z věcného břemene, a městem Černošice, budoucí
povinný z věcného břemene, na vedení telekomunikačního kabelu na pozemku parc.
č. 2804/1 a PK 406, oba v k. ú. Černošice ve
vlastnictví města Černošice, za jednorázovou úplatu 1 065,- Kč pro město Černošice.
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene č. IV-12-6001917/1 mezi společností
ČEZ Distribuce, a. s., budoucí oprávněný
z věcného břemene, a městem Černošice,
budoucí povinný z věcného břemene, na
nové kabelové vedení NN v ulici Zd. Lhoty
na pozemku parc. č. 4713/1 a PK 751, oba
v k. ú. Černošice, za jednorázovou úplatu
15 000 Kč.
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene mezi společností ČEZ Distribuce,
a. s., budoucí oprávněný z věcného břemene, a městem Černošice, budoucí povinný
z věcného břemene, na rozšíření kabelového vedení NN v ulici Topolská na pozemku
parc. č. PK 730 v k. ú. Černošice za jednorázovou úplatu 400 Kč.
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene mezi společností ČEZ Distribuce,
a. s., budoucí oprávněný z věcného břemene, a městem Černošice, budoucí povinný
z věcného břemene, na rozšíření kabelového vedení NN v ulici Komenského na
pozemcích parc. č. PK 181/2, PK 181/5 a PK

181/6, všechny v k. ú. Černošice ve vlastnictví města, za jednorázovou úplatu 5 600 Kč.
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene č. IV-12-6001985/2 mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., budoucí oprávněný z věcného břemene, a městem Černošice, budoucí povinný z věcného břemene,
na rozšíření kabelového vedení NN v ulici
Alešova na pozemku parc. č. 1542 v k. ú.
Černošice ve vlastnictví města za jednorázovou úplatu 2 000 Kč.
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene mezi společností ČEZ Distribuce,
a. s., budoucí oprávněný z věcného břemene, a městem Černošice, budoucí povinný
z věcného břemene, na rozšíření kabelového
vedení NN v ulici K Lesíku na pozemcích
parc. č. 2750/1, 2752 a PK 727, všechny
v k. ú. Černošice ve vlastnictví města, za
jednorázovou úplatu 3 000 Kč.
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene č. IV-12-6002728/2 mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., budoucí oprávněný z věcného břemene, a městem Černošice, budoucí povinný z věcného břemene,
na rozšíření kabelového vedení NN v ulici
Šeříková na pozemku parc. č. 4727/6 v k. ú.
Černošice ve vlastnictví města za jednorázovou úplatu 1 600 Kč.
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene č. IV-12-6001474/3 mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., budoucí oprávněný z věcného břemene, a Městem Černošice, budoucí povinný z věcného břemene,
na rozšíření kabelového vedení NN v ulici
Sv. Čecha na pozemku parc. č. 1264 a PK
660/1, oba v k. ú. Černošice, za jednorázovou úplatu 500 Kč.
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlou-
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z radnice
vy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene č. IV-12-6001780 mezi společností
ČEZ Distribuce, a. s., budoucí oprávněný
z věcného břemene, a městem Černošice,
budoucí povinný z věcného břemene, na
přestavbu vedení NN na pozemku parc. č.
2914 v k. ú. Černošice ve vlastnictví města
Černošice za jednorázovou úplatu 1 000 Kč.

• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlou-

vy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene mezi společností ČEZ Distribuce,
a. s., budoucí oprávněný z věcného břemene, a městem Černošice, budoucí povinný
z věcného břemene, na rozšíření kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 2077/1
v k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice, ul. Jičínská, za jednorázovou úplatu
400 Kč.

• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlou-

vy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene mezi společností ČEZ Distribuce,
a. s., budoucí oprávněný z věcného břemene, a městem Černošice, budoucí povinný
z věcného břemene, na nové kabelové
vedení VN, NN a TS v ulici Zd. Lhoty na
pozemcích parc. č. 2508/2 a PK 729/3, oba
v k. ú. Černošice, za jednorázovou úplatu
1 260 Kč/m².

• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlou-

vy o zřízení věcného břemene se společností
Telefónica O Czech Republic, a. s., oprávněný z věcného břemene, a městem Černošice,
povinný z věcného břemene, na vedení telekomunikačního kabelu na pozemku parc.
č. 1693/17, 1734/1, 1734/2, 1734/3, 1734/4,
1734/5, 1734/6, 1734/8, 1734/14, 1734/16,
1734/20, 1734/35, 2914 a PK 718/3, všechny
v k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice, ze jednorázovou úplatu 12 110 Kč pro
město Černošice.

• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlou-

vy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi společností Středočeská plynáren-
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ská, a. s., budoucí oprávněný z věcného břemene, a městem Černošice, budoucí povinný
z věcného břemene, na zřízení plynovodu
a přípojky v ulici Berounská na pozemku
parc. č. 2686/55 v k. ú. Černošice ve vlastnictví
města za jednorázovou úplatu 500 Kč.

• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlou-

vy o zřízení věcného břemene vedení vodovodu a splaškové kanalizace na pozemcích
parc. č. PK 717/1 a PK 510/13 díl 3, oba
v k. ú. Černošice ve vlastnictví Středočeského kraje (povinný). Věcné břemeno ve
prospěch oprávněného města Černošice se
zřizuje za jednorázovou úplatu 230 000 Kč,
která byla již uhrazena po podpisu smlouvy
o smlouvě budoucí před zahájením stavebních prací.

• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o zřízení věcného břemene vedení vodovodu a splaškové kanalizace na pozemcích
parc. č. PK 731/1 a PK 193/2, oba v k. ú.
Černošice ve vlastnictví Středočeského kraje (povinný). Věcné břemeno ve prospěch
oprávněného města Černošice se zřizuje za
jednorázovou úplatu 300 Kč, která byla již
uhrazena po podpisu smlouvy o smlouvě
budoucí před zahájením stavebních prací.
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-126201729/2 mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněný z věcného břemene,
a městem Černošice, povinný z věcného
břemene, na rozšíření kabelové sítě NN, VN,
TS ELETRAF v lokalitě Rybníčky na pozemcích parc. č. 822/3, parc. č. 847, parc. č. 877/3,
parc. č. 2062/2 a parc. č. PK172/13, všechny
v k. ú. Černošice, za jednorázovou úplatu
5 000 Kč.
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlou-

vy na zřízení věcného břemene mezi společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněný z věcného břemene, a městem Černošice, povinný z věcného břemene, na nové kabelové ve-

z radnice
dení NN v ulici Dr. Janského na pozemcích
parc. č. 2648, 2627, 2633, 2750/1, 2752 a PK
725, 727 a P 363/7, všechny v k. ú. Černošice,
za jednorázovou úplatu 5 937 Kč.
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene se společností
Telefónica O Czech Republic, a. s., oprávněný z věcného břemene, a městem Černošice,
povinný z věcného břemene, na vynucenou
přeložku slaboproudých rozvodů – dostavba školy v Černošicích na pozemcích parc.
č. 2659/1, 2657/20 2660, PK 364 a PK 365,
všechny v k. ú. Černošice ve vlastnictví
města Černošice. Z důvodu, že se jedná
o vynucenou přeložku, jejímž investorem
bylo město Černošice, se věcné břemeno
zřizuje bezúplatně.
• zastupitelstvo schválilo návrhy usnesení
obsažené v předchozích osmnácti bodech
programu 9. zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování:
15 pro, nikdo proti, 1 se zdržel.
1 zastupitel nebyl přítomen.
• zastupitelstvo volí členem Rady města Černošice pana Michala Přibíka.
Výsledek hlasování:
11 pro, 5 proti, nikdo se nezdržel.
• zastupitelstvo nepřijalo návrh usnesení, který předložil pan starosta: Zastupitelstvo ukládá
starostovi nerealizovat rozhodnutí rady města
ve věci vykácení aleje ve Školní ulici.
Výsledek hlasování:
2 pro, 8 proti, 6 se zdrželo.
• zastupitelstvo nepřijalo návrh usnesení,
který předložila PhDr. L. Kalousková: Zastupitelstvo žádá radu, aby přehodnotila rozhodnutí o okamžitém komplexním vykácení
všech topolů ve Školní ulici a podpořila návrh
vykácení po sekcích (2–3 stromy vykácet, 2–3
ponechat), jak to doporučuje odborný posudek
i komise životního prostředí.
Výsledek hlasování:

3 pro, 9 proti, 4 se zdrželo.

• zastupitelstvo přijalo návrh usnesení, který

předložil Ing. J. Holub: Zastupitelstvo ukládá
vykácet a obnovit alej v ulici Školní jednorázově.
Výsledek hlasování:
12 pro, 2 proti, 2 se zdrželi.
• zastupitelstvo přijalo návrh usnesení, který
předložila Ing. D. Göttelová: Zastupitelstvo
ukládá tajemníkovi, aby zajistil, aby korespondence adresovaná členům zastupitelstva
města a doručená na adresu městského úřadu byla zastupitelům předána nejpozději do
3 pracovních dní od doručení této korespondence na adresu úřadu.
Výsledek hlasování:
16 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
Různé
• Ing. Hokr se vzdává členství v Kontrolním
výboru Zastupitelstva města Černošice ke
dni 23. 10. 2007.
• zastupitelstvo ve věci Doplňující návrh
usnesení k bodu jednání „Pozemky Husova
ul. – změna způsobu úhrady kupní ceny“
– přijalo návrh doprovodného usnesení,
který předložil PhDr. M. Jirout: Uvedenými
podmínkami se rozumí: Část kupní ceny ve výši 3 823 600 Kč bude uhrazena před podpisem
kupní smlouvy a část ve výši 8 800 000 Kč způsobem uvedeným v důvodové zprávě k tomuto
usnesení, tj. na základě třístranné smlouvy
o vázaném účtu uzavřené mezi ČSOB, a. s.,
prodávajícím a kupujícím před podpisem kupní smlouvy po předložení stejnopisu této kupní
smlouvy, návrhů na vklad do katastru nemovitostí podle kupní smlouvy a smlouvy zástavní,
jíž kupující zastaví nabývané pozemky ve prospěch ČSOB, a. s., a aktuálního výpisu z katastru nemovitostí, která bude do tří pracovních
dnů uvolněna ve prospěch Města Černošice.
Zastupitelstvo ukládá panu PhDr. Michalu
Jiroutovi, místostarostovi města, zabezpečit
realizaci tohoto usnesení zastupitelstva.
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Tajenka z minulé křížovky: Rodinný dům Josefa Hřebíka

Černošice se mohou pochlubit dvěma
stavbami, jejichž dřevěné konstrukce pocházejí z pražských výstav uskutečněných
v 90. letech 19. století. Bohatě vyřezávaná
konstrukce Stöhrovy vily čp. 399 v ulici
Dr. Janského byla v Černošicích osazena v roce 1899,
jak vypovídá datace na
hlavním průčelí. Druhou
stavbou, na jejíž obložení
se použilo dřevo z rozebrané venkovské rychty, je
dům čp. 277 v Karlštejnské
ulici (na snímku). V seznamu nejvýznamnějších staveb města Černošice, vypracovaném architektem Jaroslavem
Fröhlichem, nechybí zmíněná vila čp. 277
s poznámkou „Neznámý autor: dřevěná chalupa převezená z Národopisné výstavy“. Pod
plánovou dokumentací tohoto rodinného

domu, objednaného městským zvěrolékařem ze Žižkova Josefem Hřebíkem, je podepsán stavitel Václav Majer. Stavba probíhala
od června roku 1908 do května roku 1910.
Nynější podoba domu však neodpovídá
původním plánům. První
výraznější přestavba se
uskutečnila po požáru ve
20. letech, druhá v 60. letech 20. století.
Prezentace lidové architektury a umění na Jubilejní
výstavě v roce 1891 a Národopisné výstavě v roce 1895
výrazným způsobem ovlivnila uměleckou
scénu po odeznění secesní mezihry. O velkém
významu uváděných staveb svědčí skutečnost,
že chalupy a statky pro „výstavní dědinu“ navrhovali přední čeští architekti své doby.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Kruhový útvar; otvor do úlu – B. Předložka; přístroj; elektrárenská
společnost – C. Konstrukce střechy; draveček; odveta – D. Severoafričan; tlak krve;
plavidlo Argonautů – E. Pustošit; ošetřovat – F. Ruský veletok; předek; čistě – G. Angl.
číslovka; orientální pokrývka mužské hlavy – H. Býv. strojírenská firma; umíněný zápor – I. Staroegyptský bůh Slunce; ona – J. Společenství národů; citoslovce ohrazení
– K. Pražská čtvrť; poslední Rožmberk – L. Slavný keňský běžec; angl. mléko; saze
– M. Běžet; mamlas – N. Smrtící virus; opeřený predátor; obuch – O. Šedavý koník;
brejlovec – P. Malý hýkavec; kladenská SPZ; býv. čs. výrobce ponožek – R. Družba; třetí
část tajenky – S. Moje; světelný odraz; značka nitu.
SVISLE: 1. 12 měsíců; ohrada; závodiště; číslovka – 2. Polská řeka; prací prášek; shromáždit; svoje – 3. První část tajenky – 4. Ruský souhlas; koupací nádoba; býv. severomoravské doly; řešeto – 5. Opavská SPZ; krotitelův nástroj; jeden z apoštolů;
iniciály staršího z bratrů-herců Dlouhých – 6. Zpěvný hlas; chem. zn. teluru; angl.
zájmeno; slovensky jestliže; páteř lodi – 7. Klepetáč; zkr. slečny; Liberecké trhy; iniciály spisovatele Kaplického; je možno – 8. Velký bílý pták; a sice; míšenec; monogram herečky Syslové – 9. Francouzská spojka; oblak; síla; angl. kniha – 10. Druhá
část tajenky; mořský korýš – 11. Lotynka; ženské jméno; rzi; organická sloučenina
– 12. Ta; předpoklady; periférie; sport. zámezí.
Nápověda: H. TOS – K. Krč – L. Rono – 6. it – 9. et – 11. anon.
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Z historie Vráže – III
Dnešní Husova ulice na Vráži nesla ve
třicátých letech minulého století jméno
prvorepublikového politika Antonína
Švehly. Vedle samoobsluhy U Vávrů,
v místech, kde je dnes květinový stánek,
rostla mohutná lípa krále Karla IV. a u ní
stál kříž, na kterém byl kromě Krista
i obrázek Panny Marie se sedmi klasy.
Kříž, který nahradil původní, sešlý věkem,
daroval nájemce statku č. p. 19 v Dolních
Mokropsech pan Vojtěch Suk (statek patřil Karlu Dlouhému a po 2. svět. válce
zde sídlila Geoindustria). Vysvěcen byl
12. června roku 1910. V roce 1930, po zásahu bleskem, byla lípa zničena a musela
být pokácena.
Na začátku dnešní Husovy ulice vznikl uprostřed silnice ostrůvek s plůtkem
a cesta vedla po obou jeho stranách.
Právě sem byl nový kříž postaven. Jedenadvacátého dubna roku 1935 k němu
byla zasazena „Švehlova lípa“ a kříž byl
vysvěcen. Slavnostní projevy přednesli
senátor Hrubý a starosta obce Karel Vošahlík. O starý kříž požádal Karel Hermann
Otavský, který žil v rodinné vilce v dnešní
Kladenské ulici. Pan Otavský byl v roce
1918 jmenován prvním rektorem Karlovy
univerzity v nově vzniklé Československé
republice.
Na samém konci 2. svět. války, 8. května, byl na rohu Panské a Na Příkopech
v centru Prahy zastřelen náš spoluobčan
Jaroslav Havel. Bylo mu třiatřicet let a byl
otcem dvou malých dcer. Prodával potraviny ve Všemírech a pomáhal zásobovat
partyzány z brdských lesů. Jeho rakev
byla vystavena před křížem, odkud vyšel
smuteční průvod spolubojovníků a občanů na jeho poslední cestu na mokropeský
hřbitov.
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Při znovuvysvěcení kříže po německé
okupaci byla do podstavce zasazena pamětní deska s textem: „Obnoveno v roce
1946 na památku vítězství kříže Kristova
nad křížem lomeným a k uctění památky
všech umučených a padlých za svobodu
vlasti“. Svěcení provedli faráři z Černošic
Adolf Piťha a František Burian z Horních
Mokropes.
To ještě nikdo netušil, jak krátká doba
uplyne a kříž bude muset opustit své místo. Po roce 1948 začal novému komunistickému režimu vadit. Pod záminkou, že
bude opraven, byl odvezen a na své místo
se již nevrátil. Nakonec skončil u jednoho spoluobčana, který kříž vztyčil na své
zahradě a přes opakované výhružky dožil
na novém místě do doby, než sám stářím
padl.
Ani Švehlova lípa nemohla zůstat na
svém místě. Již jako vzrostlý strom ji pan
Zoubek přesadil k pomníku obětí 2. svět.
války. Jaký osud ji čeká nyní? Dočká se sta
let a bude předávána dalším generacím
Milena Křížová
jako její předchůdkyně?

j – Zbytek prastaré lípy s křížem. U ní stála
trafika válečného invalidy pana Mičky

k – Rok 1946. Celkový pohled na křižovatku
s křížem a lípou. Připravuje se
slavnostní svěcení. V budoucnu tu bude
stát samoobsluha

l – Černošický farář Adolf Piťha při svěcení
kříže

m – Poté, co padla lípa, byl kříž přemístěn.

Stál uprostřed silnice a později k němu
byla vysazena lípa nová

n – Poslední rozloučení u kříže na Vráži, kde
byla rakev pana Havla vystavena

o – Lípa již bez kříže. V roce 1959 ji pan
Zoubek přesadil k pomníku padlých.
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Co nás čeká v lékárnách …
… jak můžeme pomoci.
Vážení pacienti, od 1. 1. 2008 nastává v českých lékárnách mnoho změn.
Mění se způsob úhrady léků, zvyšuje se sazba DPH, zavádí se regulační poplatek a zároveň s ním i limit chránící zejména těžce a chronicky nemocné před
vysokými výdaji. Každou změnu přirozeně provází obavy. Nejlepším lékem na
obavy jsou srozumitelné informace. Proto jsme pro vás připravili odpovědi
na nejčastější otázky a několik informací o tom, jak Vám v lékárně můžeme
pomoci.
Česká lékárnická komora
Co je regulační poplatek, kdy a na které léky se platí?
Regulační poplatek je stanoven zákonem ve výši 30 Kč a jeho výběr lékárnou je
povinný. Platí se při výdeji léku s úhradou ze zdravotního pojištění, a to za položku
na receptu. To znamená za každý druh léku, bez ohledu na počet balení. Za vydání
receptu se dvěma položkami tak zaplatíte 60 Kč. Poplatek neplatíte, pokud váš lék pojišťovna nehradí. U levných přípravků (s úhradou do 30 Kč) je výhodnější lék zaplatit
celý než platit regulační poplatek a možná i doplatek. (např. Paralen, Anopyrin…).
Kdo je od poplatku za položku na receptu osvobozen?
Osvobozeny jsou pouze čtyři skupiny pacientů. Pacienti v hmotné nouzi (potvrzení vydává příslušný úřad), děti z dětských domovů, pacienti se soudně nařízenou
léčbou a ve zvláštních případech vzájmu ochrany veřejného zdraví (např. nařízená
karanténa).
Co se stane s regulačním poplatkem, který zaplatím?
Regulační poplatek je ze zákona příjmem lékárny. Na druhou stranu je u každého
balení takto vydaného léku automaticky snížena jeho cena. Např. při více baleních
dražšího léku může být celková cena položky na receptu snížena o více než dvojnásobek regulačního poplatku. Pro Vás to znamená nižší doplatek na lék, pokud není
plně hrazen. Pokud je přípravek hrazen plně, o to méně zaplatí Vaše zdravotní pojišťovna. Z vybraných regulačních poplatků musí ještě každá lékárna odvést státu daň
ve výši 9 %. Celkové příjmy lékáren se tedy po 1. 1. 2008 nezvýší.
Kolik balení léku mi může lékař předepsat?
Na jednu položku receptu může lékař předepsat 3 balení léku. Pokud potřebujete
léky na delší dobu, může lékař napsat tzv. opakovací recept s vyznačeným počtem
opakování. Např. 1 balení léku Vám vystačí na měsíc. Lékař předepíše 3 balení,
opakovat 2×. Tím máte zabezpečen lék na půl roku. Regulační poplatek platíte při
každém vyzvednutí.
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Co je ochranný limit?
Je to limit ve výši 5 000 Kč na rok (průměrně 417 Kč na měsíc), do kterého se
započítávají určené regulační poplatky a započitatelné doplatky na léky. Pokud limit
překročíte, platíte sice regulační poplatky a doplatky dál, ale pojišťovna Vám přeplatek vrátí. Na regulačních poplatcích a doplatcích na nezbytné léky tedy nezaplatíte
více než 13,70 Kč na den.
Co je započitatelný doplatek?
Je to doplatek za nejlevnější dostupnou variantu Vašeho léku. Např. pokud za
Váš lék doplácíte 50 Kč a na nejlevnější variantu se doplácí 10 Kč, do limitu se vám
započítá 10 Kč. O výměnu dražšího přípravku za levnější můžete požádat přímo
v lékárně.
Existují celé skupiny léků, u kterých se doplatky do limitu vůbec nezapočítávají.
Jsou to zejména léky uvedené v seznamu léčiv k podpůrné a doplňkové léčbě a dále
léky s nízkou úhradou zdravotní pojišťovny (méně než 30 %).
Kde zjistím výši započitatelného doplatku u konkrétního přípravku nebo levnější variantu?
Nejlépe to zjistíte v lékárně, další možností jsou webové stránky Ministerstva zdravotnictví.
Na Vaši žádost Vám lékárna k vydaným lékům vystaví potvrzení (účtenku), kde
bude uvedena cena léku, doplatek i výše započitatelného doplatku.
Kdo kontroluje, jestli jsem přečerpal/přečerpala limit?
Vaše zdravotní pojišťovna. Podle čísla pojištěnce (většinou rodné číslo) sleduje,
jestli jste přečerpali ochranný limit. Potřebné informace poskytují pojišťovnám zdravotnická zařízení, tedy i lékárny. Proto je důležité, abyste si zkontrolovali, jestli je na
receptu správně vyplněný kód zdravotní pojišťovny a číslo pojištěnce.
Kdy dostanu přeplatek zpět?
Zdravotní pojišťovny kontrolují čerpání limitu vždy ke konci kalendářního čtvrtletí. Následně mají 60 dní na vrácení případného přeplatku. Když přečerpáte svůj limit
např. v srpnu 2008, pojišťovna to vyhodnotí na konci září a přeplatek dostanete zpět
do 60 dnů, tj. do konce listopadu 2008.
Jak mi můžete v lékárně pomoci?
V každé lékárně se od 1. 1. 2008 můžete samozřejmě informovat na konkrétní cenu
léku, výši doplatku i tzv. započitatelného doplatku. Poradíme vám také:
 jestli má váš přípravek levnější variantu nebo výhodnější balení
 kolik a jaká velikost balení léků je pro vás optimální do další kontroly
 které léky je lepší si hradit zvlastních prostředků než si nechat předepsat
 jestli neužíváte zbytečně několik léků se stejnou účinnou látkou
Tuto stránku pro Vás připravila Vaše nová Lékárna Na Vráži U sv. Kryštofa
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Grant pro oblast kultury a pro práci s mládeží
Město Černošice vyhlásilo pro rok 2008 grant pro oblast kultury a pro práci
s mládeží. Formuláře jsou k dispozici na internetu a v podatelně městského úřadu.
Vyplněné formuláře bude třeba doručit nebo odevzdat do 25. 1. 2008 do podatelny
městského úřadu.
Prosíme, abyste dbali také na formální stránku žádosti a dali si záležet na podrobném vypracování přílohy č. 7 a 8 (tyto přílohy platí pro oblast kultury).
Podmínkou pro zařazení žádosti do grantového řízení bude i nadále včasné a řádné vyúčtování přidělené dotace v roce 2007. Výsledky grantového řízení budou
zveřejněny na stránkách v Informačním listu a na internetových stránkách města. Podrobnější informace můžete získat na telefonním čísle 251 641 116, e-mail:
pavel.blazenin@mestocernosice.cz.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Černošičtí hasiči zvou na svůj tradiční ples
Sbor dobrovolných hasičů Černošice si vás dovoluje pozvat na tradiční Hasičský
ples, který se bude konat 9. 2. 2008 od 20.00 v sále hotelu Slánka. K tanci a poslechu
zahraje hudební skupina Karavel za řízení pana Marka.
Na vaši hojnou účast se těší černošičtí hasiči.

Mokropeský masopust 2008
Jubilejní 20. mokropeský masopust se koná v sobotu 2. února. Masopustní
spolek hledá nové nadšence pro masopustní představení. Zájemci nechť bez bázIvan Látal
ně kontaktují paní Janu Paďoukovou na tel.: 731 509 883.

Nejvýznamnější skleníkový plyn je oxid uhličitý
V úvodu článku Alternativní zdroje vytápění…, otištěném v minulém čísle IL,
byl jako nejvýznamnější skleníkový plyn uveden oxid uhelnatý. Správně měl být
uveden oxid uhličitý. Chyba vznikla při přepisování autorského rukopisu. (red)

Při odměňování dárců krve pomáhaly černošické sestry
Oblastní spolek Českého červeného kříže pro Prahu 2, 4, 5 a Prahu západ odměňoval
dárce krve, tentokrát v sále jídelny nemocnice Královské Vinohrady. A naše sestry na
požádání opět pomáhaly. Prostřené stoly, naprostá čistota, velice ochotný personál a již
vánoční výzdoba, která dokreslovala sváteční večer, dárce mile přivítaly. Bylo jich pozváno 314, z toho 5 zlatých křížů, 86 zlatých medailí a 223 medailí stříbrných. Bronzoví
dárci se odměňují přímo na tranfuzních stanicích. Chtěla bych touto cestou poděkovat
také všem našim dárcům z Černošic, kteří v letošním roce krev darovali. A těm, kteří
se k odběru teprve chystají, sdělit, že tak mohou učinit na kterékoli transfuzní stanici
nebo v Českém rozhlase při hromadných odběrech, jež jsou uskutečňovány čtyřikrát
do roka. Na závěr bych chtěla všem, hlavně pak našim členům, popřát, aby jim příští
rok přinesl mnoho zdraví a spokojenosti.
Za MS ČČK Milada Borovičková
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Zápis žáků do prvních tříd se koná 24. ledna
Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Černošice pro školní rok 2008/9 se koná 24. ledna od 14.00
do 19.00 v budově školy v ul. Pod Školou 447. Zapsány budou děti narozené od 1. září 2001
do 31. srpna 2002. Přednostně budou zapsány děti s trvalým bydlištěm v Černošicích a ve
Vonoklasech (spádová oblast). Prosíme, abyste k zápisu přinesli rodný list dítěte.
PhDr. Zdeněk Moucha, ředitel školy

kultura

Přehled kulturních akcí v roce 2008
12. 1.
19. 1.
24. 1.
26. 1.

Farní ples – Club Kino od 20.00
Jazz Eerratt – Club Kino od 20.30
Vláďa Čáp – Club Kino od 20.30
Columbella – galakoncert pěveckého sboru gymnázia v Radotíně, slovutné punkové
kapely Honorace a oblíbené radotínské rockové skupiny Klika – Club Kino od 19.00
2. 2.
Mokropeský masopust
9. 2.
Hasičský ples – hotel Slánka od 20.00
29. 2.
Elena Suchánková – Club Kino od 20.30
22. 3.
Lenka Dusilová – Club Kino od 20.30
19. 4.
Olah Szabolcs Quartet Maďarsko – Club Kino od 20.30
17. 5.
Oua Trio Švýcarsko – Club Kino
10. 5.
Staročeské Máje na Masopustním náměstí v Mokropsech
12.–18. 5. Jazz Černošice (jazzový festival)
12. 7.
Černošické Bigbeatové dunění (rock festival)
16.–17. 8. Černošická Mariánská pouť
15. 11.
Koncert k 17. listopadu – Club Kino od 20.30
13. 12.
Adventní trhy
24. 12.
Česká mše Vánoční (kostel od 22.00).
(pb)

Recitál písničkáře Vladimíra Čápa
Odbor kultury vás zve ve čtvrtek 24. 1 od 20.30 do Klubu Kino na koncert písničkáře
Vladimíra Čápa. Písně začal psát ve druhé polovině let šedesátých, inspirován středověkými trubadúrskými písněmi a renesanční poezií. V roce 1968 zvítězil v celostátní
soutěži o nejlepšího amatérského zpěváka roku. Vítězné písně Tři ořechy a Konec trubadúra vydal na singlu v roce 1969. Zúčastňoval se prvních folkových přehlídek konaných
převážně v Praze, na kterých kromě již zmíněných písničkářů účinkovali všichni ostatní tehdejší představitelé žánru (Karel Kryl, Vl. Třešňák, bratři Mikoláškové, J. Neduha,
Vl. Veit a další). Na rozdíl od nich však Čápovy písně směřovaly spíš do časů minulých
a korespondovaly více s tvorbou bratří Traxlerů. V Čápových písních dnes sice ještě
tu a tam zaznívá jeho „trubadúrská minulost“, ale jeho písně jsou v textech i projevu
emotivními šansony s prvky sebereflexe a podepřené životní zkušeností.
Vstupné 80 Kč.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Pozor, pozor !!!
Zhruba po roce zve Columbella, pěvecký sbor gymnázia v Radotíně, všechny své
milé příznivce na galakoncert současných i bývalých studentů Gymnázia Oty Pavla
do Clubu Kino v Černošicích. Komponovaný pořad proběhne 26. ledna roku 2008
od 19.00. Na slavnostním večeru vystoupí naši milí hosté: slovutná punková kapela
Honorace a oblíbená radotínská rocková skupina Klika. V první části večera uslyšíte
především americké spirituály, africké písně i ukázky jiných hudebních žánrů (jazz
i lidovku nevyjímaje) v podání školního sboru. Průvodní slovo obstará sbormistryně
Columbelly prof. Michaela Šreinová. Zaručujeme svým posluchačům kromě skladeb
již osvědčených i premiéru několika kousků zbrusu nových. Přijďte si nás určitě poslechnout a porovnat naše výkony s uměním našich hostí!
Máte-li zájem zjistit si o všech vystupujících něco zajímavých informací, obraťte se s důvěrou na níže uvedené adresy: http://columbella.blog.cz/, http:
(red)
//www.honorace.wz.cz/main.htm, www.klika.xf.cz.

52

kultura

Koncert skupiny Jazz Efterrätt v Clubu Kino
Odbor kultury vás zve v sobotu 19. 1. od 20.30 do Clubu Kino na skvělou jazzovou podívanou v podání skupiny Jazz Efterrätt, tvořenou sdružením mladých
profesionálních hudebníků, kteří společně hrají a vystupují od roku 1998. Jde
absolventy pražských konzervatoří, kteří pracují v umělecké sféře především jako
muzikanti, ale také jako aranžéři a skladatelé jazzové a populární hudby. V současné době Jazz Efterrätt vystupuje ve složení: Lukáš Chejn (kytara), Martin Plachý
(altsax), Tomáš Uhlík (basová kytara), Petr Beneš (klávesy/klavír), Petr Zeman
(bicí), Jan Veverka (trombon). Skupina Jazz Efterrätt ve své tvorbě nadžánrově
spojuje mnoho hudebních stylů a je pro ni typický ostrý kontrast funkově pulsující rytmiky, melodických linek a jazzových sól. Žánrově je skupina vnímána
na pomezí jazzu, funky a soulu, sami hudebníci si však rádi zahrají i latinskoZa odbor kultury Pavel Blaženín
-americkou hudbu, swing či dixieland.

Indický esrádž a evropské housle zazní v ZUŠ
Zhruba před rokem se v Černošicích konal seminář a koncert klasické indické hudby. Nyní se sál naší Základní umělecké školy opět rozezní modálními improvizacemi,
a to 8. 1. v 19.00 v podání Eleny Kubičkové, která bude hrát na 19-ti strunný esrádž,
a Lukáše Kuty, jenž bude vytvářet kontrast na klasické housle. Indická hudba je založena na modu – řadě tónů sestavených podle určitých pravidel, kterou hráč používá
k improvizaci. Těmto modům se říká rágy a je jich několik set. Svá jména mají podle
nálad, které vyjadřují, ale s daleko větším rozlišením, než je náš dur – moll systém
veselý – smutný, takže jsou rágy ranní, odpolední, večerní, noční. Zatímco loňský
koncert byl zaměřen spíše na styčné body mezi indickou a evropskou klasikou, tento bude spíše dialogem těchto dvou kultur, bude vyzdvihovat rozdíly v hudebním
myšlení, zvukovém a intonačním ideálu. Kdo by měl zájem dozvědět se více, najde
na http://music.taxoft.cz/esraj/ ledacos zajímavého, kdo by si chtěl něco takového
vyzkoušet sám, v odpoledních hodinách proběhne v ZUŠ seminář určený nejen žákům, ale i mimoškolním zájemcům. V případě zájmu o aktivní účast volejte prosím
na tel.: 605 720 158, nebo pište na v.polivka@seznam.cz. Podle počtu účastníků bude
Václav Polívka
rozvržen čas a určeny podmínky.

Pátráme po dokumentech a fotografiích starých Černošic
Odbor kultury prosí občany, kteří mají doma jakékoli staré materiály týkající se
celého území dnešních Černošic (fotografie, pohlednice, dokumenty atd.) i z doby
nedávno minulé, aby je poskytli odboru kultury. Zmíněné materiály můžete darovat,
zapůjčit nebo jen přinést do kanceláře odboru kultury v MěKS na Vráži a po okopírování si je ihned odnést. Předem děkujeme za vaši ochotu.
Za odbor kultury Pavel Blaženín, e-mail pavel.blazenin@mestocernosice.cz,
tel.: 251 641 116 nebo 602 200 817
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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
Šťastné a veselé – povídky současných českých autorů; ADAMS, Douglas: Stopařův průvodce Galaxií – 1. část pětidílné stopařské trilogie, bravurní parodie na
sci-fi; BONDY, Egon: Šaman – český román; CÍLEK, Václav: Borgesův svět – pojednání o literatuře doplněné krásnými ilustracemi Heleny Wernischové; COOK,
Robin: Krize – lékařský román; ČEPELKA, Miloň: Poklesky rozverné snoubenky
– román pro ženy; DEVÁTÁ, Ivanka: Všechny mé domovy – humorné autobiografické vzpomínky; FORMANOVÁ, Martina: Skladatelka voňavého prádla, Trojdílné plavky – novely ze současné Ameriky; FOUSEK, Josef: Dobré jitro, člověče
– fejetony; CHASE, James Hadley: To není moje věc – detektivka; KELLERMAN,
Jonathan: Posedlost – thriller; KRAUS, Ivan: Ve vlastních názorech se shodnu
s každým – sbírka aforismů; KUBÁTOVÁ, Taťána: Možná přijde i kominík – román pro ženy; LEGÁTOVÁ, Květa: Mušle a jiné odposlechy – sbírka drobných
apokryfických příběhů; LESSING, Doris: Tráva zpívá – román z prostředí jihoafrické Rhodesie od autorky, která je držitelkou Nobelovy ceny 2007; LUSTIG,
Arnošt: Krásné zelené oči – příběh dívky odehrávající se v polním nevěstinci koncentračního tábora; MARSH, Ngaio: Smrt za zimního slunovratu – novozélandský
detektivní román; MONYOVÁ, Simona: Krotitelka snů – český román pro ženy;
NIŽNÁNSKY, Jozef: Lásky Žofie Bosniakové – historický životopisný román od
autora Čachtické paní; ORTOVÁ, Zdeňka: Století vhodné pro ženu – humorné
fejetony; REINEROVÁ, Lenka: Čekárny mého života – autobiografický příběh;
ROBERTS, Nora: Síla ohně – závěrečná kniha trilogie Ostrov Tří sester; ROTTOVÁ, Inna: A na hlavu se snášejí dějiny, aneb Privátní události v datech – český
společenský román; URBAN, Miloš: Pole a palisáda: mýtus o kněžně a sedlákovi;
VONDRUŠKA, Vlastimil: Vládcové ostatků – další příběhy českého rytíře Martina
ze Stvolna odehrávající se v pol. 14. stol.; ZÁBRANSKÝ, David: Slabost pro každou
jinou pláž: poznámky k moři, smíchu a duchu doby – výjimečná česká próza;
ZAMORA, Juan: Případ rozhádaných spolužáků – detektivka; ZENKL, Jan: Munkdorf – historický román odehrávající se i v Čechách v předvečer třicetileté války.
Pro studenty a náročnější čtenáře:
Největší Čech – 100 nejvýznamnějších osobností Čech, Moravy a Slezska; Středočeský kraj životní prostředí – ochrana přírodních hodnot středočeského regionu; ALDA, Alan: Nikdy si nedávejte vycpat svého psa, aneb Všechno, na co byste
se chtěli zeptat Hawkeyeho Pierce, ale neměli jste příležitost – autobiografie;
ASHER, Michael: Zlikvidujte Rommela – tajná britská akce s cílem zbavit se Hitlerova nejslavnějšího generála; BÁRTL, Stanislav: Ďáblova bible – tajemství největší
rukopisné knihy světa; ECO, Umberto: Dějiny ošklivosti – výpravná ilustrovaná
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publikace hledající odpověď na otázku „co je vlastně opakem krásy“; GLANTZ, David M.: Obléhání Leningradu: 900 dnů hrůzy – literatura faktu; PACNER, Karel:
Rytíři lékařského stavu – 14 portrétů významných českých lékařů; ŠUCHMANNOVÁ, Ivona: Vánoční ozdoby z drátků a korálků – 17 originálních ozdob.
Pro děti a mládež:
BADDIEL, Ivor: Tajemná magie. Děsivé umění; BARTELSHEIM, Ursula: Železnice – železniční doprava; DEARY, Terry: Děsivé vánoce – dějiny vánočních
obyčejů; KÖTHE, Rainer: Kočky – rady pro malé chovatele; McCOMBIE, Karen:
Stella a … Šíleně žárlivá Frankie – román pro dívky; OPPERMANN, Joachim: Dinosauři – naučná publikace pro děti; SEPÚLVEDA, Luis: O rackovi a kočce, která
ho naučila létat – španělský pohádkový příběh o zvířatech.

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 o tuto službu je lepší si termín předem telefonicky rezervovat na čísle
251 641 501. Přijďte, těšíme se na vás.

Oznámení pro čtenáře
Omlouváme se všem našim čtenářům, že kvůli sanaci místnosti zasažené dřevokaznou
houbou bude až do odvolání uzavřeno oddělení s naučnou literaturou pro dospělé. Doufáme, že toto dočasné omezení výpůjčních služeb přispěje ke zlepšení prostředí pro čtenáře
naší knihovny.
Děkujeme za vaše laskavé pochopení.

inzerce
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