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z radnice

65. schůze rady města
ze dne 31. března 2005
• rada města souhlasí se změnou užívání
garáže a dílny u RD č. p. 704, ul. Mokropeská, na provozovnu pneuservisu a čištění
interiérů vozidel za předpokladu souhlasného stanoviska sousedů a bude-li zajištěno
parkování pro zákazníky na pozemku provozovatele
• rada města nesouhlasí s umístěním RD na
pozemku parc. č. 4502/4, ul. Topolská (požadavek není v souladu se současně platným
územním plánem – umístění stavby zasahuje do územní rezervy pro přemostění řeky
Berounky)
• rada města nesouhlasí s udělením výjimky z velikosti zastavěné plochy pozemku
(zateplení rekreační chaty č.e. 0827, osada
Slunečná); rada požaduje dodržení stávající
zastavěné plochy
• rada města souhlasí se stavbou garáže na
pozemku parc. č. 185, ul. V Dubině
• rada města souhlasí s rozšířením sítě kNN
pro RD na pozemku parc. č. 733/2, ul. Riegrova, za podmínky dodržení postupu
vstupu do komunikace a za předpokladu, že
nebude narušen povrch komunikace; rada
ukládá OISM projednat s žadatelem umístění vedení do nezpevněného chodníku
• rada města souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 2917/137,
ul. Brusinková
• rada města souhlasí se stavbou rodinného
domu na pozemku parc.č. 2917/135, ul. Brusinková
• rada města souhlasí s vybudováním rozvodu plynu v lokalitě Rybníčky.
(Pokračování na straně 23)

Na titulní straně: Na úklid města
vyrazily 23. dubna desítky dobrovolníků
(viz strana 18)

z radnice

Vzpomínky odbojářů jsou pro naše děti nejsilnějším svědectvím
Před šedesáti lety skončil nejstrašnější válečný konf likt v dějinách.
Lidé se radovali
z porážky fašismu
a připravovali se
na svobodný život
v míru. To, co následovalo, však lze jen těžko nazvat novým
nadějným začátkem. A to pro další teror,
který během následujících let nastal. Možná
i proto většina z nás vnímá konec války jen
jako formální výročí v kalendáři. Přesto se
domnívám, že bychom měli toto výročí využít jako příležitost k zastavení a zamyšlení.

celých rodin, jejichž příslušníci dodnes
mezi námi žijí. Domnívám se proto, že je
nutné a pro nás velice cenné hovořit s dosud žijícími účastníky odboje, a zvláště
pak s těmi, kteří poznali hrůzy koncentračních táborů. Neboť připomenutí si
tragické, nicméně zcela nedávné minulosti třeba i jen na jednom konkrétním
lidském osudu je pro naše děti silnějším
svědectvím než obrovské počty obětí války,
které nám dokladují učebnice dějepisu.

Pro přiblížení událostí a atmosféry zejména posledních dnů druhé světové války
na území našeho města vám v následujících
řádcích přinášíme autentická svědectví
vyňatá z kronik tří obcí, které tehdy na
Válka a okupace postihly desítky oby- území našeho města existovaly, doložená
vatel našeho města. Za každým jménem vzpomínkami přímých účastníků tehdejších
vytesaným na místních památnících je dramatických událostí.
nejen konkrétní lidský osud, ale i osud
Helena Langšádlová, starostka

Přísaha vězňů koncentračního tábora Buchenwald stále žije

Je tomu právě
šedesát let, co se
vraceli domů mezi
své nejbližší ti nemnozí, kteří přežili
utrpení a hrůzy
hitlerovských koncentračních táborů.
Byly však i tisíce
těch, kteří se stali
oběťmi tohoto nejstrašnějšího likvidačního
mechanismu, který v historii lidstva i našeho
národa existoval. Byli mezi nimi i naši bývalí
spoluobčané, kteří se zúčastnili odboje proti
fašistickým okupantům. Připomeňme si alespoň slova přísahy těch, kteří přežili německý koncentrační tábor Buchenwald: „Naším
cílem je zničení fašismu i s jeho kořeny. Proto dnes zapřísaháme mladou generaci, aby se
spojila v úsilí proti novému nacismu, násilí

a terorismu proto, aby se hrůzy minulosti už
nemohly opakovat.“

Jako každým rokem, tak i letos se konalo
v Buchenwaldu shromáždění bývalých politických vězňů z celé Evropy. Shromáždění na
počest šedesátého výročí osvobození tohoto
nacistického tábora se zúčastnil i německý
kancléř Gerhard Schröder. Jeho slova byla
jasná a srozumitelná: „Nedopustíme, aby se
znovu opakovalo bezpráví, násilí, nesnášenlivost a teror, jako tomu bylo za nacistické
třetí říše.“ Odpoledne 11. dubna byly pak
na bývalém táborovém náměstí položeny
věnce jako vzpomínka na pětapadesát tisíc
příslušníků všech evropských národů, kteří
za druhé světové války v Buchenwaldu
zahynuli. Slavností shromáždění proběhlo
i v pobočném táboře v Nordhausenu-Doře.
Miloslav Moulis, bývalý vězeň
Osvětimi a Buchenwaldu
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Devátého května roku 1945 bylo v Černošicích dobojováno

Poslední bojové operace spojeneckých armád na evropském bojišti skončily počátkem května roku 1945. Druhá světová válka byla rozhodnuta. Připomeňme si znovu
revoluční květnové dny tak, jak probíhaly na území našeho města. Vždyť právě oblast
středních Čech byla místem posledního odporu fašistických okupantů.
V brdských lesích už delší dobu operoval
početný a dobře informovaný oddíl partyzánů,
se kterými spolupracovali, a také je zásobovali,
spolehliví lidé z Dobřichovic a okolí.
Počátkem roku 1945 navštívil tajemník
obecního zastupitelstva Dobřichovic Ferdinand Cmíral v Dolních Mokropsech pana
Antonína Skopového. Žádal, aby v obci byla ze
spolehlivých lidí zorganizována ilegální organizace Hnutí za svobodu, což se i stalo. Jejím
předsedou byl zvolen Adolf Hejtmánek, politickým referentem JUDr. Václav Havelka, vojenským referentem Jaroslav Kašík, hospodářem Antonín Skopový, policejním referentem
Alois Novotný a zpravodajcem Josef Reisich.
Pro Vráž byl coby vojenský a politický referent
stanoven Josef Novotný a policejní referent
Jaroslav Lešovský. Měli za úkol zajistit vše pro
blížící se konec války. Na veřejnost vystoupili
již 4. května odpoledne, aby za pomoci dobrovolných hasičů zajistili pořádek a zamezili
rabování majetku Němců a kolaborantů.
Zasáhli hloubkaři a partyzáni
Během dubna útočili na železniční trať angličtí hloubkoví letci-kotláři, ničili lokomotivy
a blokovali tak vlaky, které zásobovaly blížící
se frontu. Třicátého dubna zaútočila dvě letadla na muniční vlak v Dobřichovicích. Jednomu z nich se uvolnila jen jedna bomba, druhá
zůstala zaklíněna v pumovnici. Letec se snažil
bombu odhodit nad lesem, ale ta se nešťastně
uvolnila nad Vráží a na křižovatce Husovy
a Bezručovy zabila pana Tábořila, pana Šimanovského a pana Klusa.

ník, parašutista Jamaldino Ismail Kamaško. Na
opravu mostu byla nasazena německá todtova pracovní organizace, jejíž dobře vybavený
a ozbrojený vlak stál před mostem.
Začaly květnové události
4. května se sešel v Černošicích v bytě starosty pana Koubka Revoluční národní výbor.
V noci ze 4. na 5. května zavlála na nejvyšším
místě, na Staňkovce, československá vlajka,
kterou ušila paní Vymetalová. Na triangl ji
upevnili Ladislav Bican, Vojtěch Dražan a Oldřich Zika.
5. května, kdy začal volat pražský rozhlas
o pomoc, přijal velitel četníků v Černošicích
v hotelu u Kulhavých kapitulaci německé
posádky (68 mužů). Byli to vinaři, kteří se už
těšili domů. Jejich rakouský velitel ochotně
sdělil, jak zacházet se zbraněmi a výbušninami.
Poté odjel s naší skupinou k německé posádce
do Třebotova, vysvětlil jí situaci a ta se vzdala.
Zabavené zbraně putovaly nákladním autem
k bojovníkům u pražského rozhlasu.
Vojenské velitelství Černošic se usadilo v hotelu Slánka. Byla zde zřízena ošetřovna, kde se
střídali Dr. Mázelová, Dr. Trapl a Dr. Fischer.
U Černíků (později zdravotní středisko) pracovali v malé nemocnici Dr. Janatová, Dr. Mareš, Dr. Blovský a Dr. Rejholec.

V Mokropsech začal JUDr. Havelka vyjednávat s posádkou todtovy pracovní organizace o kapitulaci a vydání zbraní. Po záruce,
že nebudou ohroženy životy jejích 130 členů,
se posádka vzdala a byla internována ve škole.
Skládala
se z Němců, Poláků a Rusů zavlečeV noci z 29. na 30. dubna partyzáni vyných
na
práci.
Bylo v ní i osmnáct žen.
řadili z provozu dobře střežený železniční
Po obci hlídkovalo asi osmdesát dobrovolníků,
most v Mokropsech. Náloží poškodili ložisko
a neporušená konstrukce poklesla na střední kteří zajišťovali pořádek. Asi pětačtyřicet dalších
pilíř mostu. Sabotáž provedl sovětský důstoj- odjelo v sedmi vozech na pomoc Praze. Z vlaku
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Odzbrojování prchajících Němců u černošického
nádraží.
zabavený nedostatkový zdravotní materiál prohlédl Dr. Blovský a JUDr. Havelka zajistil jeho
přepravu do nemocnic v Motole a Střešovicích
a do Schneiderova sanatoria. Zabavené zbraně
byly rozděleny mezi bojovníky z Horních a Dolních Mokropes, Černošic a Jílového.

Po obci hlídkovali dobrovolníci.
Na nádraží v Černošicích zadržel truhlář
Josef Liška státního návladního německého
soudu Kurta Blaschtowschkeho. Ten byl
sice propuštěn, druhý den však byl znovu
zadržen v mokropeském Kadečkově mlýně,
usvědčen z odsouzení 260 Čechů a ve věznici
popraven.

Barikáda u hotelu Kulhavý. Musela být odstraněna, aby Němci mohli projet obcí.
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Večer převzal vedení obce Černošice revoluční Národní výbor pod vedením starosty
Koubka. Výbor se usídlil na Slánce. Mokropsy
vyhlásily svobodné Československo.
6. května byla obsazena důležitá místa a na
výpadových silnicích se začaly stavět barikády.
Odpoledne začala obcí projíždět asi dvoutisícová kolona Vlasovců z Litně, kde bylo údajně
utábořeno asi 20 tisíc mužů (všichni byli po
příchodu Rusů vyvražděni).

Jaroslav Havel
Josef Waldhauser
8. května se v Radotíně stále bojovalo. Ve
věži kostela se ukryl ostřelovač, který ohrožoval okolí. Jedna z jím vypálených střel usmrtila dalšího obyvatele našeho města pana Josefa
Waldhausera. K útoku došlo i přesto, že nesli
Některé demoralizované skupiny němec- spolu s druhým parlamentářem panem Mičkých vojáků se vyhýbaly bojům, převlékaly se kou bílý prapor. V Radotíně padlo 11 mužů
do civilu, odhazovaly zbraně, vzdávaly se hlíd- a dvě ženy.
kám. Vojáci se za každou cenu chtěli dostat na
Hodinu po poledni začali Němci vyjednázápad k Američanům.
vat o volném průjezdu naší obcí, vydání všech
V Praze Na příkopech byl zastřelen obyva- zbraní a odstranění zátarasů na silnicích. Protel našeho města a spolupracovník partyzánů tože jim nebylo vyhověno, pohrozili, že pokud
Jaroslav Havel.
bude zabit jediný jejich voják, postřílejí sto

7. května Radotín volal o pomoc, byl ohrožován tankovou divizí SS z Neveklova, která
směřovala na Prahu. Situace byla zlá, Černošice přijímaly radotínské uprchlíky. S Němci
u Radotína vyjednávali Vlasovci.

Naši bojovníci spolu s Vlasovci.
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Ukořistěný transportér řídil pan Lev, autodopravce z Černošic a mladý Josef Kříž z Vráže.
Čechů, což se v okolí skutečně stalo. Zbraní kpt. v. z. Vendukál, četař strážmistr Růžička
bylo málo, proto se naši lidé stáhli do lesů. a nadlesní Dudek. Pomáhalo také deset VlaPrůjezd Němců s těžkou technikou, ale i s tím, sovců. Bylo zajato čtrnáct Němců, dva padli.
co nakradli, trval od třetí hodiny odpolední
O pomoc ještě volaly Černolice.
do jedenácté večerní a proběhl bez větších
10. května dorazila do Černošic Rudá arproblémů. Podél cest zůstalo ležet mnoho
máda. Hlavní tábor měla u Třebotova. Jeden
odhozených zbraní a munice.
oddíl byl umístěn v Černošicích na hřišti
Odpoledne přijelo do Černošic auto s ame- sokolovny. Vozový park zůstal na fotbalovém
rickými vojáky.
hřišti v Radotíně. Důstojníci byli ubytováni ve
Podepsaná kapitulace
vilách v Radotíně a Černošicích.
Ve čtyři odpoledne Němci podepsali v Čes11. května byl na veřejné schůzi zvolen
kém Brodě kapitulaci. V rozhlase promluvili první Místní národní výbor. Starostou se
ministerský předseda Velké Britanie Churchil stal pan Koubek, náměstkem pan First, členy
a král Jiří.
pak pánové Zeman, Pechar, Kubát, Hovorka,

9. května bylo v Černošicích dobojováno. Liška, Ejem, Preisler, Kočí, Mašek, Poláčk,
Jen v okolních lesích se likvidovaly skupiny Petelík, Dr. Chlost, Svoboda, Talacko a Bejlek
prchajících Němců. To zajišťovaly hlídky a paní Šancová.
složené z hasičů a obyvatel Černošic (asi
Zpracováno z kronik tehdy samostatných obcí
150 lidí), kterým velel pplk. Bláha. Akce řídil
Dolní Mokropsy, Horní Černošice a Vráž
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Hlídali jsme především pohyby německých vojsk,
říká účastník květnových revolučních dnů roku 1945
I když nás dnes dvaaosmdesátiletý Miloslav Vlášek z Mokropes varoval, že si na dramatické květnové dny konce války na území našeho města už moc nepamatuje, dokázal
opak. Na starých fotografiích z té doby poznal řadu přímých účastníků tehdejších událostí a sám přidal poutavé povídání o svých zážitcích:
V průběhu války ském nádraží. Že jsem členem brigády, jsem
jsem byl členem Zpra- se dozvěděl až v polovině května, kdy nás
vodajské brigády, což v Praze oblékli do uniforem a poslali už jako
byla organizace založe- armádu do pohraničí.
ná za okupace bývalými
Vy jste však patřil i k hasičům.
důstojníky čs. armády.
Ano. Pátého května vyzval předseda reDo svých řad získávali
volučního národního výboru bratr Adolf
především skauty
Hejtmánek velitele hasičského sboru Dolní
a studenty. Sledovali
Mokropsy bratra Antonína Holuba, aby hačinnost německé armásičstvo, jako nejlépe organizovaná a unifordy a Němců, kteří působili na území protektomovaná složka, vystoupilo proti okupantům.
rátu, a informace předávali do Londýna.
Celou noc jsme byli na hlídce podél trati
To už jste tehdy věděl?
a hlavně pozorovali ozbrojenou posádku
Nevěděl jsem ani, že vůbec k brigádě pa- vlaku todtovy organizace, která opravovala
třím. Ti, kteří mě oslovili, abych se s nimi železniční most. Vlak byl nakonec obsazen
připravoval hlavně na konec války, tedy Jaro- a posádka odzbrojena. Stejně dopadla i poslav Rybka a Jiří Vrzal, o činnosti organizace sádka ženijního skladu v Topolích. Všichni
věděli. Nesměli mi však nic prozradit. Já jsem hasiči dostali zbraně a začali čistit okolní les
chodil do Prahy na průmyslovku a měl jsem od rozprášených německých jednotek. Hlídaza úkol sledovat hlavně pohyb na Smíchov- li rovněž zajaté místní kolaboranty a Němce
soustředěné ve škole
a tvořili ozbrojený
doprovod auta, kterým
se ve dnech bojů dovážely posily pro Radotín
a sanitní materiál a potraviny pro pražské nemocnice. Po příchodu
Rudé armády byl sbor
vyzván vojenským
velitelem Jaroslavem
Kašíkem, aby jako spolehlivá jednotka zůstal
nadále ve službě, neboť
v lesích se stále potuloVagon, odpojený z vlaku todtovy organizace, stojí na přejezdu v Mokropsech, vali němečtí vojáci.
aby bránil případnému přesunu německých vojáků po silnici.
Ptal se Stanislav Janovský
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Válečný osud černošického lékaře Přemysla Poňky
V těchto květnových dnech zavzpomínejme na
ty, kteří poznali
hrůzy a utrpení
koncentračních
táborů, věznic
a výslechů. Vzpomeňme na obyvatele Černošic
MUDr. Přemysla
Poňku (1910–1991), jehož život i práce jsou
neodmyslitelně spjaty s naším městem, a který se právě v těchto dnech před šedesáti lety
navrátil z koncentračního tábora Terezín.

Matylda byla při bombardování Drážďan
srovnána se zemí včetně uvězněných. Nicméně pět měsíců v terezínském koncentráku
pro něj znamenalo setkání s tou nejhorší
formou lidského ponížení a utrpení. Vrátil
se odtud v zuboženém stavu, vážil 48 kilo
a přežil snad jen zázrakem a díky pomoci
obětavých kolegů.
Doktor Poňka však ani v terezínském koncentračním táboře nezapomněl na své poslání. Pomáhal nemocným radou a v rámci
omezených možností i lékařským zákrokem
tak, jak ho na své kresbě zachytil jeden ze
spoluvězňů.

O posledních dnech v Terezíně a o svém
Doktor Poňka si ordinaci praktického lé- návratu do Černošic napsal doktor Poňka
kaře otevřel v roce 1938 v přízemí nově po- dvaadvacetistránkový rukopis nazvaný Hrst
staveného domu svého otce ve Střední ulici, vzpomínek lékaře-vězně.
Vlasta Flossmannová
dnešní čp. 368. V té době již nacisté obsazovali pohraničí, a tak i on se záhy připojil
ke skupině záložních důstojníků organizujících obranu zbytku naší vlasti. Skupinu
vedl Zdeněk Škvor. Scházeli se na různých
místech, později i v lékařské ordinaci, kde
se chystaly odvody mladých mužů.

V únoru 1942 byl Zdeněk Škvor zatčen,
zbytek skupiny byl uvězněn po atentátu
na Heydricha v září 1942. Doktor Poňka
byl vyslýchán a pak odsouzen ke dvěma
letům vězení v Drážďanech. Trest si odpykával v pověstné káznici Mathildenstrasse,
přezdívané Matylda. Tady se setkal s dalšími významnými osobnostmi, například
s ortopédem Hněvkovským či neurologem
Haškovcem. Po odpykání trestu byl převezen
spolu se dvěma kamarády ze skupiny (mokropeským učitelem Tumpachem a panem
Cvrčkem) do Prahy. Jelikož měl označení
RU, což znamená „návrat nežádoucí“, byl deportován do Terezína. Toto vězení mu pravděpodobně zachránilo život, neboť káznice

Doktor Poňka operuje žiletkou na cele č. 41
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Ještě jednou o rozpočtu města na rok 2005

V minulém čísle Informačního listu byla uveřejněna informace o schváleném rozpočtu města Černošice na letošní rok. A to
v podobě, která sleduje příjmy a výdaje podle běžných účetních
standardů. Již třetí rok však vedení města předkládá veřejnosti
i zastupitelům rovněž tabulku, která rozpočet sleduje poněkud
odlišným způsobem.
V této tabulce je významněji odchyluje jen v oblasti „Obsluha
zachycen rozpočet města“, kde rozpočet plánuje výdaj o zhruba
města tak, jako by osm procent vyšší, zatímco v oblasti „Vese jednalo o jakousi obchodní firmu, jejímž řejná a státní správa“ je plán naopak o osm
posláním je poskytovat určité veřejné služby, procent nižší. To je umožněno především
které mají své konkrétní náklady, a zastupi- tím, že se stále daří hradit veškeré náklady
telé rozhodují, v jakém procentním poměru na výkon státní správy z příspěvku od státu,
uhradí ze zdrojů, s nimiž mohou volně naa také tím, že se postupně rovněž
kládat, jednotlivé ztráty z poskytodaří provádět určitou reorganizaci
vaných služeb.
na městském úřadě (např. zrušení
Pro tento rok byla výše disponiodborů VaK a DPS, snížení počtu
bilního rozpočtu vyjádřena v soupracovníků v knihovně a kulturhrnné výši 78 520 000 korun. Tato
ním středisku).
částka je tvořena celkovým daňoDalší významná odchylka od
vým výnosem města, dále částkou,
plánu je patrná v oblasti „Sociální“,
která byla do rozpočtu zahrnuta
kde procentní částka plánovaných
z přebytku z minulého roku, předvýdajů je oproti původnímu návrhu
pokládaným výnosem z prodeje pozemků významně nižší, což je způsobeno zejména
a případným přebytkem za poskytování ko- tím, že po zrušení odboru DPS se daří promunálních služeb. Nejsou zde tedy zahrnuty voz Domu s pečovatelskou službou udržovat
ani dotační tituly, ani finanční prostředky jako vyrovnaný.
poskytované městu předem určeným příNásledující tabulka má pro
jemcem, které tvoří dopočet do celkových
veřejnost ještě jeden půvab
254 529 800 korun (z uvedeného vyplývá,
Protože město dostává za každého svého
že zastupitelé reálně rozhodují jen o necelé občana na základě kapitační platby od státřetině celkového rozpočtu).
tu z celkových daňových výnosů naprosto
Z následující tabulky je možné poznat, přesnou a stejnou platbu ve výši 9 600 Kč
v jakém procentním poměru se zastupitelé (bez ohledu na to, kolik skutečně zaplatíte
rozhodli rozdělit oněch 78 milionů mezi na daních, obdrží město za každého občajednotlivé oblasti činnosti města (to jsou na právě tuto částku), je celkem snadné si
ta procenta v posledním sloupci). Při tomto spočítat, jakou částkou se každý z nás podílí
rozhodování se rovněž významně přihlíželo na jednotlivých činnostech města. A lze to
k programovému prohlášení rady města, například porovnat s tím, jakým způsobem
které bylo přijato na začátku roku 2003 (to rozdělujeme svůj osobní příjem na úhradu
jsou ta procenta v prvním sloupci).
nákladů spojených s provozem naší vlastní
Od původního záměru se letošní návrh rodiny.
Aleš Radl, místostarosta
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Průběžná informace o realizaci investičního plánu
Ambicí zastupitelů a členů rady města, kteří
byli zvoleni na podzim roku 2002, bylo investovat do rozvoje Černošic za dobu čtyř let nejméně 150 milionů korun. Tento cíl se zdál zpočátku
dosti obtížně dosažitelný, neboť celkový souhrn
investic, které byly realizovány z prostředků
města za roky 1993 až 2002, byl přibližně v řádu
dvou set čtyřiceti milionů (bez započtení privátních investic soukromých firem) a jeho dosažení
tedy znamenalo zvýšit průměrnou roční míru
celkových investičních výdajů z 25 na 37 milionů.
Tedy skoro o 50 procent.

Na území Černošic je však celkem 270 tisíc
m² komunikací, takže i kdyby se nám podařilo
udržet toto mimořádné tempo, je i tak kompletní
rekonstrukce všech ulic ve městě úkol ještě nejméně na sedm až osm let.
Plán na letošní rok

Na rok 2005 jsou nyní naplánovány investice
v celkovém úhrnu 90 milionů. Kdyby se podařilo
všechny je zrealizovat, dalo by se jistým archaickým jazykem říci, že „úkol čtyřletého plánu se podařilo splnit již za tři roky, neboť objem investic se
již bude blížit celkové částce 180 milionů“. Protože
V roce 2003 se podařilo realizovat investice při- se však ještě nepodařilo realizovat některé věcné
bližně v řádu třiceti milionů (zejména se jednalo úkoly, které si rada města v oblasti investic uloo realizaci kanalizačního přivaděče, realizaci části
žila, nelze se s tím spokojit. Je třeba vyvíjet další
VaK v oblasti Mokropes, náklady Technických sluúsilí, aby se kvalita našeho životního prostředí
žeb na opravu některých komunikací a náklady
začala již konečně blížit současnému evropskéna projektovou dokumentaci; rovněž se podařilo
mu standardu (míněna je pochopitelně ta část
zajistit, aby Středočeský kraj opravil komunikaci
Evropy, kde v minulých čtyřiceti letech neřádil
Radotínská od označníku města až k závorám, což
bolševik).
původně nebylo v plánu). Rada města se v tomto
V roce 2005 bychom tedy rádi dokončili
roce rovněž musela vypořádat s některými nepříznivými okolnostmi, jako byla například dočasná ulici Slunečnou, počítá se realizací komunikace
ztráta peněz uložených v Union bance, anebo se Fügnerova a skupiny komunikací v Mokropsech,
samotným faktem, že jednání rady muselo nezá- kde byly v minulém roce zavedeny VaK. Počítá
vislému pozorovateli v té době připadat spíše jako se s dokončením centra Mokropes (za centnatáčení dalšího dílu „studia Kroměříž“. Problém rum Mokropes se považuje oblast od kapličky
s Union bankou se však podařilo úspěšně vyřešit k areálu TS). Kaplička se rekonstruuje na malý
a jednání rady města se také od počátku roku výstavní sálek, dokončuje se Masopustní náměstí
a část Topolské ulice s parkovací plochou. Rádi
2004 stala dynamičtější a efektivnější.
bychom začali s rekonstrukcí centra Karlštejnská,
To se vzápětí projevilo na investičním plánu
kde se počítá s jejím částečným zjednosměrněpro rok 2004, v jehož rámci se podařilo realizovat v loňském roce investice již za celkem 60 ním a rozšířením prostorů pro chodce. Realizomilionů korun, a to navíc i zhruba ve struktuře, vat by se měl „Sportpark Berounka“, dokončit
která ve větší míře reflektuje zoufalou situaci „Sportpark Kazín“ a měly by být zahájeny práce
černošických komunikací. Podařilo se také do- na „Sportparku Vráž“.
Zahájit by se měla také přístavba školní
hodnout s krajem, aby za své prostředky opravil
komunikaci Dr. Janského, což byla věc, o kterou tělocvičny a několika učeben (jako součást
„Sportparku Školní“), a to v této fázi za zhruba
město marně usilovalo řadu let.
Celkem se tak za roky 2003 a 2004 podařilo 20 milionů.

opravit (včetně komunikace Radotínská) zhruba
38 tisíc m² komunikací. Navíc, a to je velmi pozitivní, je rozložení opravených komunikací po
celém městě víceméně rovnoměrné. Na rok 2005
je naplánována oprava dalších přibližně 30 tisíc
metrů čtverečních.

V rámci jedné rozsáhlé investice ve výši
26 milionů bude letos také realizováno dokončení vodovodní a kanalizační sítě (oblast Horka
a některé části Vráže). Po této akci budou již bez
kanalizace jen některé solitérní uličky, na které
nelze čerpat dotaci.
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V případě úspěchu s prodejem některých
pozemků ve vlastnictví města se počítá se zahájením opravy komunikace Mokropeská – Školní,
případně Karlická. A budeme-li úspěšní s žádostí
o dotaci, pak bude opravena i komunikace Rie-

grova. Realizaci posledně jmenovaných komunikací ještě v tomto roce však zaručit nelze.
Z následujících tabulek lze podrobně vyčíst,
které komunikace a v jakém pořadí budou přicházet na řadu:

������������������������������������������������
Komunikace s již hotovou projektovou dokumentací
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Z dojezdových komunikací, které byly uve- Případná realizace však přichází do úvahy jen
deny na seznamu Technických služeb, zbývá do- tam, kde jsou vyřešeny či se uspokojivě podaří
končit komunikace uvedené v následující tabulce. vyřešit vlastnické vztahy.
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I komunikace, které jsou uvedeny na tzv. seznamu „Technických služeb“, se nyní vesměs
zadávají dodavatelsky. Cena, na kterou je město
v těchto případech ochotno v rámci nabídkového
řízení reflektovat, musí však být přibližně stejná,
jakou by za tyto práce město zaplatilo v případě
provedení svépomocí. Přičemž stále platí, že tyto
komunikace se realizují většinou s odvodněním
v zeleném pásu, na základě zjednodušeného projektu a jednodušším způsobem.
Kapacita TS je nyní ve větší míře naplánována
na využití při realizaci některých drobnějších
doplňkových staveb: Rozšíření parkoviště před
školou, rozšíření parkoviště před nádražím
v Mokropsech, příprava k realizaci „Sportparku
Berounka“ a úprava břehu v areálu „Sportparku

�����

���

���

Kazín“ a patrně i na úpravu terénu v plánovaném
„Sportparku Vráž“ (na konci ulice Husova).
Z uvedeného přehledu je zřejmé, že investiční
aktivita města je značná. Rozsah města však také.
Délka našich komunikací a s tím spojená náročnost výstavby infrastruktury je určitá daň za to,
že bydlíme ve městě, kde jsou vesměs jen samé
solitérní domy uprostřed velkých zahrad. Což je
věc, kterou nikdo z nás nechce měnit. Je však
třeba vědět, že tento vysoký standard bydlení
s sebou také nese velmi vysoké finanční nároky
na rozpočet. Tyto požadavky není jednoduché
uspokojit v krátkém časovém horizontu, byť je
naším společným cílem, aby tento horizont byl
Aleš Rádl, místostarosta
co nejbližší.
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z radnice

Zrekonstruované osvětlení bude patřit městu
„Více světla!“ To byla prý poslední slova,
která pronesl J. W. Goethe. Někteří vědci se
dodnes přou, zda tím tento genius osvícenství
vzkazoval lidstvu, že má více prahnout po
vzdělání, či zda si prostě přál, aby mu v pokoji
roztáhli závěs.

První etapa výměny svítidel proběhla rovněž v lokalitě mezi železniční tratí a Berounkou (Dolní Mokropsy). Vyměněno zde bylo
vše, kromě míst, kde tomu bránila výstavba
kanalizace (jde však jen o pár svítidel).

Druhá etapa právě probíhá v lokalitě mezi
Nevím, zda se tento učený spor podaří ně- ulicí Dr. Janského a ulicí Vrážská a Dobřichokdy s konečnou platností vyřešit, ale vím, že vická (Stará Vráž).
tady, v Černošicích, nyní usilujeme ve spoluTřetí etapa bude dokončena do konce srppráci s firmou Eltodo o to, aby zde bylo „více na. Jde o oblast Nové Vráže a Horních Čersvětla“ i v tom ryze praktickém smyslu.
nošic. V současné době je vyměněna necelá
V rámci smlouvy s touto firmou byla už polovina z celkového počtu svítidel.Všechny
vyměněna svítidla na následujících hlavních kovové části sloupů se jednotně barví lahkomunikacích: Radotínská, Vrážská, Dobři- vově zelenou barvou. Ty, u kterých se to
chovická, Dr. Janského, Zd. Lhoty, Slunečná, do zimy nestihlo, budou natřeny do konce
Karlštejnská, Mokropeská, Školní a částečně letošního léta.
i Komenského.
Speciálním svítidlem typu „Zebra“ byl už
nasvětlen první přechod pro chodce, a to
v ulici Dr. Janského. K položení potřebných
kabelů bylo využito kompletní rekonstrukce
této komunikace.
Výstavba dalších dvou takto osvětlených
přechodů bude zahájena v nejbližší době.
Prvním bude přechod v Černošicích, konkrétně mezi tratí a cukrárnou Mašinka,
druhým pak přechod mezi tratí a hotelem
Slánka. Zbývající dva přechody, které je firma Eltodo povinna v rámci smlouvy zdarma
takto nasvítit, budou situovány na ulici Vrážská. Dopravní komise byla požádána o návrh
na přesné umístění.
Jako určitá nadstavba nad původní smlouvu bylo zahájeno postupné nakupování slavnostního vánočního osvětlení.

Svítidlo Zebra na přechodech
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Ze schváleného rozpočtu je rovněž patrné,
že tato smlouva s firmou Eltodo, díky níž
naše město po uplynutí smluvní doby získá
do vlastnictví kompletně zrekonstruovaný
světelný park, nezatěžuje rozpočet města
o nic víc než v předchozích letech.
Aleš Rádl, místostarosta

z radnice

Starostka přivítala nové obyvatele Černošic
Téměř tři desítky nových obyvatel Černošic přijalo pozvání a 23. dubna zavítalo
do černošického ClubKina na setkání se
starostkou Helenou Langšádlovou. „Černošice zažívají v posledních letech velký
příliv nových obyvatel a my bychom byli
pochopitelně rádi, aby se jim tady líbilo.

Doufám, že i toto malé neformální setkání a zároveň přivítání k tomu přispěje
tím, že se všichni navzájem poznáme
a můžeme tak mezi sebou navázat bližší
kontakty,“ uvedla starostka, která poté
odpověděla na dotazy týkajících se pro(sj)
blémů města.

17

z radnice

Po strojním čištění uklízely město i desítky dobrovolníků
Sobota 23. dubna byla ve znamení
úklidu města. Desítky dobrovolníků využily pěkného počasí a od Mokropeského jezu, z Třebotovské a od samoobsluhy
na Vráži vyrazily do ulic a městské zeleně zkrášlit okolí našich bydlišť. Zameta-
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cí auto, které se připlelo mezi obrázky
„živých uklízečů“ pouze připomíná, že
v týdnu od 11. dubna proběhlo na území
města strojní čištění po zimním posypu,
a to všech komunikací se zpevněným po(sj, foto Petr Ullrich a red)
vrchem.

z radnice

Zpráva ze 17. zasedání městského zastupitelstva

Dne 15. března se v Městském kulturním středisku konalo 17.
zasedání městského zastupitelstva. Přítomno bylo devatenáct zastupitelů, vyslechnout jednání si přišlo asi třicet obyvatel města.
Program byl velmi rozsáhlý a byly v něm poměrně důležité body,
které se týkaly zejména problematiky územního plánu a strategie
rozvoje města.
Územním plánem schválit zadání v předložené podobě. Tense zabývaly body to návrh byl následně dostatečnou většinou
2–4. A jednalo se zastupitelů schválen.
o schválení návrhu zadání, který měl vymeZ doplňujících návrhů byl poté přijat
zit jednak rozsah řešeného území a jednak koaliční návrh, zahrnout do zpracovávanéschválit v souladu s provedenými průzkumy ho návrhu i rozsah podmiňujících investic
a rozbory možné řešení daných lokalit. Před a časové etapizace a podmíněnosti funkčnívlastním zahájením jednání byla
ho využití jednotlivých ploch.
přečtena informace, v níž někteří
Zbývající návrhy již nebyly
zastupitelé upozorňovali na svůj
přijaty. A to opět proto, že navrmožný střet zájmů podle § 83 odst.
hovatelé buď navrhovali to, co již
2 zák. 128/2000 Sb., a navrhli usnebylo předmětem zadání, nebo bylo
sení o svém vyloučení z procesu
dostatečně ošetřeno přijatým doprojednávání příslušného bodu.
plňujícím usnesením.
Tento návrh nezískal potřebnou
Následující dva body, které se
většinu, proto i nadále mohli o těchvztahovaly
k územnímu plánu, byly
to bodech jednat všichni zastupitelé.
bez větších problémů schváleny. Jeden se
Návrh zadání byl zpracován v rozsahu
týkal území proti kostelu a druhý území po
informace, která byla uveřejněna v jednom
bývalém domově důchodců. V obou přípaz předchozích čísel IL, a v rozsahu infordech navrhovatelé žádali takové změny, ktemace, která byla veřejnosti poskytnuta při
ré zde v půdorysu stávajících staveb umožní
veřejném projednání návrhu zadání. Také
dokončit či realizovat výstavbu bytových
vlastní návrh byl zastupitelům předložen
jednotek.
až po získání všech potřebných vyjádření
Následovala skupina bezproblémových
od dotčených orgánů státní správy. Z toho
bodů,
které se vztahovaly ke zřízení věcných
důvodu šlo o návrhu jednat jen jako o celku,
břemen
k liniovým stavbám a k prodeji
který se buď přijme, nebo zamítne a nechá
či
darování
drobných pozemků. Z těchto
se přepracovat. Zastupitelé pak v průběhu
odsouhlasených
směn je snad významnější
projednávání předložili řadu pozměňovacích protinávrhů, které však již vesměs byly jen ta, v níž zastupitelé souhlasili s žádostí
součástí zadání a proto byly zamítnuty jako o převzetí komunikace Dr. Janského do
vlastnictví města, což by nám mělo umožnit
bezpředmětné.
O zbývajících návrzích, které požadovaly realizovat zde bez problémů některé drobné
ještě různě doplnit vlastní návrh zadání, se opravy a úpravy.

hlasovalo až po vlastním hlasování o návrhu

Zastupitelé dále souhlasili s koupí části
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z radnice
jednoho pozemku, na kterém je umístěn
mostek přes Švarcavu v ústí ulice Fügnerova. Kompletní vlastnictví celého prostoru
výstavby bylo podmínkou k uvolnění získané dotace z programu Phare.
Bez problémů rovněž prošel souhlas s podepsáním smluv podmiňujících privatizaci
již dříve odsouhlasených bytových jednotek. Pozitivní je, že zájem o získání bytu
do vlastnictví projevilo celkem 95 procent
nájemníků.

„strategickou vizi“ (předchozí návrh obsahoval jen konkrétní rozpracování této vize).
V nezměněné podobě předložilo město tento
návrh proto, že doplňující návrhy, které ještě
dorazily na úřad od některých zastupitelů,
měly ve své podstatě jen technický ráz a nic
nového nepřidávaly. Tady je důležité si říci,
na jakých zásadách je vize strategického rozvoje a její následné rozpracování postaveno.
Předložená vize strategického rozvoje chápe
naše město především jako rezidenční a rekreační území, které má svým obyvatelům
v prvé řadě sloužit k pohodlnému bydlení.

Následoval blok informací o získaných
dotačních titulech a podaných žádostech
Vycházíme tedy především z tradice, která
o ně. Město před časem získalo dotaci ve
toto
město provází již bezmála 100 let. Od
výši 15 milionů na zahájení dostavby školy
doby,
kdy se na kopci Horka a podél ulic
a nyní i dotaci ve výši 2,5 milionu na plynoKarlštejnská,
Sadová a Dr. Janského postupfikaci této školy a jedné školky.
ně začaly objevovat první rezidenční nemoByla rovněž poskytnuta informace vitosti. Nesnažíme se tedy implementovat
o podání žádosti do jednoho z klíčových našemu městu zaměření, které mu není
eurofondů, který se jmenuje SROP, a to vlastní (kongresové městečko, univerzitní
konkrétně do „opatření“ tohoto fondu, které městečko, zpracovatelské nebo technoloje určeno na „Rozvoj dopravy v regionech“ gické městečko), jako se to občas pokoušejí
(žádáme o 4 mil. Kč). Jaká je míra pravdě- udělat některá jiná města. V našem návrhu
podobnosti, že naše žádost bude pozitivně jsme respektovali téměř stoleté směřování
vyřízena, si lze odvodit od skutečnosti, že našeho města, během něhož se katastr města
tento eurofond disponuje na „Rozvoj do- postupně zastavoval solitérními domy, avšak
pravy v regionech“ celkovou částkou 10 přidali jsme k tomu důraz na kompletní
milionů korun pro celý region Středočeský vyváženost i v dalším obslužném rozvoji
kraj. Černošice tedy chtějí 50 procent celko- tohoto primárního směřování, bez něhož
vé částky, která je k dispozici. Nicméně staly by nebylo možné dosáhnout dostatečné
se už i méně pravděpodobné věci, takže si všestranné kvality bydlení.
nekažme radostné očekávání.
V rozpracovaném návrhu strategické vize
Po pojmenování jedné ze zrekonstruo- je tedy kladen důraz na občanskou vybavevaných uliček naproti budoucímu „Hotelu nost, dopravní řešení, vzhled města a technicu Ptáčníku“ jménem „K jezu“ a několika kou infrastrukturu.
změnách ve zřizovacích listinách přišel na
Je proto trochu překvapivé, že o takovém
řadu bod, který se nepodařilo schválit na
návrhu, o němž bych řekl, že na něm lze
minulém zasedání zastupitelstva.
snadno dosáhnout shody, protože skutečně
Strategický plán rozvoje města
důsledně vychází z téměř stoletého směVedení města předložilo tento návrh ještě řování Černošic a přizpůsobuje ho co do
jednou v nezměněné podobě, avšak dopl- formy aktuálnímu požadavku EU, se vždy
něný o v předchozím návrhu vypuštěnou rozvine taková chaotická, emotivní a pra-
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z radnice
málo kvalifikovaná debata. Stejná skupina
zastupitelů, která minule byla proti přijetí
návrhu, nyní navrhovala přijmout jen něco,
aniž by dokázala zdůvodnit proč nepřijímat
zbytek. Rovněž požadovala definovat priority v prioritách (přestože takový postup je
s ohledem na neznalost zaměření budoucích
možných dotačních titulů vyloženě škodlivý) a zapracovat „měřitelné ukazatele,“ které
se však po konzultaci s odborníky na problematiku EU u těchto strategií nevyžadují.
Další požadavek byl, aby byly jmenovány
konkrétní osoby odpovědné za realizaci
každého jednotlivého bodu rozpracované
strategie, a to dle jejich výběru, což je totéž,
jako kdyby opozice sestavila koalici vládu.
Navíc se v některých případech jedná o vcelku dlouhé procesy, které lze třeba zahájit až
po splnění řady předběžných kroků.

širší uplatnění tohoto dopravního opatření
nechystá.
Kruhový objezd na Vráži – pracuje se na
něm, byť se ukazuje, že toto dopravní opatření bude finančně mimořádně náročné.
Zpomalení provozu na Vrážské ulici
– komunikace patří kraji, takže tam nelze
aplikovat retardéry. Policie měří rychlost,
která je zde stanovena na 40 km/hod. Připravují se zde dva osvětlené přechody. Další
opatření jsou možná v závislosti na vyjádření dopravní policie.
Chodník na Mokropeské – Rekonstrukce
komunikace je v plánu, projekt již existuje,
vše závisí na tom, jak dobře se podaří prodat
některé pozemky z vlastnictví města.

Další jednání se společností „Lesy Steinských“ – Jednání pokračují, zvažují se možVětšina protinávrhů proto byla v závěreč- nosti, jak kompenzovat rozdíl připravované
ném hlasování zamítnuta a předložený ná- směny, který je vypočten na 3,5 milionu ve
vrh strategie města byl potřebnou většinou prospěch této společnosti tak, aby rozpočet
hlasů přijat i s doplňkem, kterým si rada města nebyl tímto nákladem zatížen.
města uložila informovat zastupitelstvo praPo zodpovězení všech dotazů z řad
videlně o průběhu realizace této strategie.
občanů bylo jednání zastupitelstva před

V závěrečném bloku dotazů se přítomní desátou večerní ukončeno. Příští zasedání
občané dotazovali zejména na některé zále- se nepředpokládá dříve než za tři měsíce
žitosti spojené s dopravou ve městě.
a pravděpodobně se bude zabývat zejména
Zjednosměrnění – zpracovaný generel realizací některých naplánovaných prodejů
dopravy toto nedoporučuje, takže se zatím pozemků.
Aleš Rádl, místostarosta

17. zasedání zastupitelstva
města z 15. března 2005
• zastupitelstvo neschválilo návrh usnesení,
který předložila M. Mašatová: Zastupitelstvo
města Černošice se domnívá, že existují důvody pro vyloučení z projednávání a z rozhodování týkajícího se bodu programu Návrh
zadání 4. změny ÚP sídelního útvaru Černošice u zastupitelů Michala Jirouta, Aleše Rádla, Petra Pánka a Jiřího Řehoře a vylučuje je
z projednávání a z rozhodování tohoto bodu

• zastupitelstvo neschválilo návrh usnesení,
který předložil Mgr. T. Jandura: Zpracovatel
se nebude zabývat změnou Z 4-13 (Horka)
• zastupitelstvo neschválilo návrh usnesení,
který předložil M. Přibík: Zařadit do návrhu
zadání 4. změny ÚPnSÚ Černošice pozemky
č. 21 B, 21 A, 2 B, 15
• zastupitelstvo schvaluje podle § 20 odst. 7
zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění návrh
zadání 4. změny územního plánu sídelního
útvaru Černošice
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z radnice
• zastupitelstvo neschválilo návrh usnesení,
který předložil M. Strejček: Na základě projednání zadání 4. změny ÚPnSÚ Černošice
bude z konceptu změny vypuštěna lokalita
Z 4-6 (Stará Vráž – V Lavičkách)
• zastupitelstvo schválilo návrh usnesení,
který předložil Ing. O. Hokr: Zastupitelstvo
pověřuje radu, aby pro zpracování konceptu
vyžadovala navrhnout pro rozvojové plochy
variantní řešení věcné (podmiňující investice) a časové (etapizace) podmíněnosti změny
funkčního využití ploch
• zastupitelstvo neschválilo návrh usnesení, který předložil Ing. L. Koubek: Zajistit
celkovou vyváženost rozsahu a kapacity
ploch čistého bydlení a individuální rekreace na straně jedné a veřejného vybavení
a infrastruktury na straně druhé a tím dále
neprohlubovat stávající disproporci ovlivněnou jednostranným dynamickým rozvojem
funkce bydlení

ností Český Telecom a.s. - oprávněný a městem Černošice – povinný na vedení veřejné
telekomunikační sítě na pozemku č. parc. PK
708/7 v k. ú. Černošice
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene mezi společností Středočeská energetická, a. s., oprávněný a městem
Černošice, povinný na kabelové vedení VN,
NN TS ELTRAF - pozemky č. parc. 847, PK
172/13, PK 193/1 a PK 173/4 v k. ú. Černošice,
lokalita Rybníčky
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem kupní
smlouvy na prodej pozemků č. parc. 4072/2
o výměře 250 m², 4071/2 o výměře 16 m²
a 4071/1 o výměře 14 m² v k. ú. Černošice
mezi městem Černošice, prodávající, a manželi Čížkovými, kupující, za cenu 350 Kč/m²

• zastupitelstvo souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy mezi městem Černošice, prodávající, a p. J. Bartoníčkem, kupující, na pozemek
• zastupitelstvo neschválilo návrh usnese- č. parc. 2310/7 o výměře 46 m² v k. ú. Černoní, který předložil Ing. L. Koubek: Vyjádřit šice za cenu 1 066 Kč/m²
v textu vyhlášky podmíněnost výstavby • zastupitelstvo souhlasí s uzavřením darona nových rozvojových plochách realizací vací smlouvy mezi Tělovýchovnou jednotechnické infrastruktury a sportovních ploch tou Sokol-Vráž, dárce, a městem Černošice,
v předstihu před vlastní obytnou výstavbou obdarovaný, na pozemek č. parc. PK 129/6
- princip etapizace
o výměře 25 m² v k. ú. Černošice – část
• zastupitelstvo neschválilo návrh usnesení, ul. Riegrova Městu Černošice
který předložil Ing. L. Koubek: Navrhnout • zastupitelstvo souhlasí s prodejem 1/3
v konceptu ÚP území Habřiny a Klůček pro spoluvlastnického podílu města Černošice
změnu ze „sportovní rekreační plochy“ na na nemovitosti v bytovém domě č. p. 368
„zelené nelesní plochy“
s příslušenstvím v k. ú. Černošice, pozemku č.
• zastupitelstvo schvaluje podle § 20 odst. 7 parc. 2487, č. parc. 2488 a č. parc. 2489 v k. ú.
zákona č. 50/1976 Sb. v platném znění návrh Černošice panu MUDr. J. Poňkovi za odhadzadání 5. změny územního plánu sídelního ní cenu sníženou o prokázané náklady na
údržbu, tedy za celkovou částku 736 239 Kč
útvaru Černošice
• zastupitelstvo schvaluje podle § 20 odst. 7 • zastupitelstvo souhlasí se záměrem převozákona č. 50/1976 Sb. v platném znění návrh du pozemků č. parc. 6176 a PK 729/2 v k. ú.
zadání 6. změny územního plánu sídelního Černošice pod komunikací Dr. Janského do
vlastnictví města Černošice
útvaru Černošice
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlou- • zastupitelstvo schvaluje koupi pozemku
vy o zřízení věcného břemene mezi společ- č. parc. 497 v k. ú. Černošice – část ul. Füg-
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nerova – od p. Ing. J. Simera a p. V. Simera za
kupní cenu 100 000 Kč

prostředí a zabezpečení a rozvoje služeb
v sociální oblasti

• zastupitelstvo schvaluje předložené Smlou- • zastupitelstvo neschválilo návrh usnesení,
vy o převodu vlastnictví bytových jednotek který předložil M. Přibík: Strategický plán
a Kupní smlouvu
rozvoje města Černošice – vypustit na str. 5
odst.
3; str. 7 odst. ohrožení odst. 2 ; str. 8 odst.
• zastupitelstvo souhlasí s přijetím dotace
a se způsobem financování tak, aby částka ohrožení odst. 3 ; str. 12 v odst. slabé stánky
679 800 Kč (výše půjčky SFŽP) byla financo- odst. 2 ; str. 12. odst. ohrožení odst. 6
vána z vlastních zdrojů města
• zastupitelstvo schválilo návrh usnesení,
• zastupitelstvo souhlasí s přijetím dotace který předložil A. Rádl: Zastupitelstvo ukládá
a se způsobem financování tak, aby částka radě města jednou za rok informovat zastu64 500 Kč (výše půjčky SFŽP) byla financo- pitelstvo města o průběhu plnění akčního
plánu a o tom, kteří radní sledují plnění jedvána z vlastních zdrojů města
notlivých
usnesení
• zastupitelstvo schvaluje desetiprocentní
podíl financování akce Rekonstrukce komu- • zastupitelstvo schvaluje Strategický plán
nikace Riegrova ve výši 398 600 Kč z vlastní- rozvoje města Černošice.
ho rozpočtu města

• zastupitelstvo schvaluje název nové ulice
U Jezu na části pozemků č. parc. 4388 a 6209/
1 v k. ú. Černošice
• I. zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1. ke
zřizovací listině MŠ Karlická; II. schvaluje
Dodatek č. 1. ke zřizovací listině MŠ Topolská; III. schvaluje Dodatek č. 1. ke zřizovací
listině MŠ Husova

65. schůze rady města
ze dne 31. března 2005

• rada města souhlasí s vybudováním zastřešení dvou automobilových stání na pozemku
parc. č. 3149/1, ul. Slunečná

• I. rada města nesouhlasí s návrhem ŽS
Brno na použití recyklace při úpravě komunikace Slunečná ve zmíněném úseku od ulice
Strategický plán rozvoje
Rumunské
po ulici Jahodovou; II. rada města
• zastupitelstvo neschválilo materiál předlosouhlasí
s
vypracováním
nabídky na využití
žený VPM a návrh usnesení, který předložil
recyklace
na
rekonstrukci
komunikací Ke
M. Strejček: Zastupitelstvo města schvaluje
Skále
a
Rumunská
předložený materiál Akční plán Černošic
• zastupitelstvo neschválilo návrh usnesení, • rada města souhlasí s postupem projektokterý předložil M. Strejček: Za aktuální pri- vých prací Koncept rekonstrukce a dostavby
ority považujeme body: zlepšit atraktivitu ulice Pod Višňovkou – CityPlan, s.r.o. (šířka
města pro jeho obyvatele, zlepšit občanskou vozovky bude 5 m, je nutné zachovat 1 m
vybavenost města, pečovat o vzhled města. odstupu od stávající zástavby v ulici Pod
Za základní dlouhodobé priority rozvoje Višňovkou s ohledem na sloupy veřejného
Černošic pak považujeme body: zavedení osvětlení. Vlastní práce by byly etapizovány,
systému komunikace, řešení problémů 1. etapa – podkladní vrstvy vozovky a dokona rozvoje obce na principech komunitního čení inženýrských sítí)
plánování zavedení koncepčního řízení • I. rada města odkládá rozhodnutí ve věci
obce, zejména v základních oblastech od- navrženého postupu a řešení kruhového obpovědnosti obce: rozvoje podnikatelského jezdu na Vráži; II. rada ukládá OISM prověřit
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z radnice
v co nejkratší době možnost vybudování svě- ky na přestavbu MŠ Karlická (přístavbu jedné
telné křižovatky (včetně vyčíslení finančních třídy) a prověřit časové a technické řešení
nákladů)
• rada města ukládá OISM umístit na úřední
• rada města souhlasí s poskytnutím příspěv- desku a www stránky města nabídku odproku na čerpadlo, ul. Na Drahách 568, (tlaková deje zhruba 7 000 m² v této lokalitě s přesně
specifikovanými podmínkami možnosti vykanalizace) ve výši 17 000 Kč
• rada města souhlasí s uznáním nájemního užití pozemku

• I. rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 1/2005 (toto rozpočtové opatření zohled• rada města souhlasí s připojením denního ňuje přijetí dodatečné neinvestiční dotace
na státní správu, které je nutno předložit ke
stacionáře v DPS na internet
schválení radě města na nejbližším zasedání)
• rada města souhlasí s provizorní povrchovou úpravou realizovaných vodovodních • rada města neschvaluje obci Vonoklasy
prominutí části úhrady na neinvestiční náa kanalizačních přípojek – štěrkový zásyp
klady v ZŠ Černošice za rok 2004 ve výši
• rada města souhlasí se stavbou objektu „D“ 150 000 Kč (celková částka 330 932 Kč, uhra- rodinného domu se třemi byty a nebytový- zeno 180 932 Kč)
mi prostorami na pozemcích parc. č. 107/1,
• rada města rozhoduje o vypsání veřejné
108 a 109, ul. Komenského (bývalý statek)
obchodní soutěže na nákup vozidel pro TS
• rada města souhlasí se započetím prací
na akci Dostavba vodovodní a kanalizační • rada města pověřuje OSIM zajištěním vysítě v Černošicích do výše finanční spolu- pracování projektové dokumentace včetně
účasti města práce přednostně započít částí navrhnutého řešení na odvodnění chodníku
ul. Olbrachtova, kde bude budována pouze v ul. Radotínská (TS provedou realizaci)
• rada města souhlasí s odprodejem kovářské
kanalizace.
• rada města ukládá OISM předložit ješ- výhně za nejvyšší nabídku panu Pařízkovi
práva k bytu č. 1, Riegrova 1061 pro paní
Bašovou

tě alespoň 2 další nabídky (dosud S. V A.,
s.r.o. – 248 710 Kč vč. DPH a AATe, s.r.o.
– 172 750 Kč vč. DPH) na vypracování projektové dokumentace na kotelnu MŠ I, Karlická

• rada města souhlasí se zadáním generální
opravy dmychadla ČOV firmě Kubíček (cena
38 000 Kč bez DPH)

• rada města souhlasí s podpisem dohody
• rada města souhlasí s přijetím nabídky o zřízení a provozování Eurobodu (MinisterIng. Kubišty na výkon technického dozoru stvo zahraničních věcí požádalo o možnost
investora na akci Obnova stávajících krytů instalace stojanu na propagační a informační
ulic v Černošicích + ulice Topolská za cenu letáky EU, tzv. Eurobodu)
110 670 Kč
• rada města schvaluje Domovní řád DPS
• rada města ukládá odboru kultury předložit • rada města souhlasí s podpisem smlouvy
návrh využití knihovny a prostor, které má o dílo s První archivní a spisovenskou Prav současné době v užívání Česká pošta s. p. ha-Blansko, s. r. o. – nový spisový a skartační
a projednat tento návrh s komisí kultury
řád
• I. rada města bere na vědomí dopis • rada města posoudila nabídky a určuje k vyJUDr. Vydry ve věci Soudní spor MUDr. Ne- pracování Plánu odpadového hospodářství
kulová – restituce mateřské školy, Husova ul,. firmu ISES s.r.o. (nabídková cena 45 220, Kč
č.p. 873; II. rada ukládá OISM předložit nabíd- vč. DPH)
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z radnice
• rada města Černošice trvá na svém původním usnesení a odmítá přebírat jakékoli spisy
bývalého Okresního úřadu Praha-západ bez
přidělení odpovídajících prostor pro archivaci těchto spisů

a schváleno DP Policie ČR a silničním správním úřadem. S politováním rada konstatuje,
že v současné době není ve finančních možnostech města řešit vlastnické vztahy pod
komunikací

• I. rada města souhlasí s pronajímáním
místnosti – jídelna DPS; stanovuje za pronájem částku 150 Kč/hod. (zajistí odbor kancelář starosty)

• rada města ukládá Odboru životního prostředí pojednat s povodím Vltavy stav topolů
přilehlých k cyklostezce mezi Černošicemi
a Radotínem

• rada města v odpovědi na dopis Ing. arch.
J. Koppa konstatuje, že dopravní řešení
– parkování v ulici Školní – bylo navrženo ve
snaze zajistit bezpečný průchod chodců, zejména dětí k budově školy a bylo projednáno

• rada města ukládá TS pokácet keře (tuje)
u pomníku padlým u kostela.

• rada města souhlasí s nákupem pytlů určených pro odvoz bioodpadu od firmy Hrabio,
spol. s r. o.

Těsně před květnovými oslavami významného dne Povstání českého lidu a státního svátku Dne
osvobození osázeli pracovníci Technických služeb záhonky u pomníčku padlých na Vráži desítkami
kvetoucích macešek.
(sj)
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Informace o povinných výměnách některých dokladů
Na základě opakujících se dotazů sděluji občanům informace o povinné výměně dokladů v letošním roce, tedy do 31. 12. 2005.

Výměna občanských průkazů

Městského úřadu Černošice, pracoviště PodPodle nařízení vlády č. 612/2004 Sb., jsou skalská 19.
Žádost se vyplňuje na místě, k žádosti
občané povinni do 31. 12. 2005 provést
výměnu občanských průkazů vydaných se přiloží jedna fotografie, starý řidičský
do 31. 12. 1994 s tím, že žádost o výměnu průkaz a občanský průkaz. Povinná výměna
předloží občané do 30. 11. 2005 příslušnému je osvobozena od správního poplatku, nedochází-li současně ke změně údajů zapisovaúřadu.
ných do řidičského průkazu. Staré řidičské
Žádost lze podat na matrice Městského
průkazy pozbývají dnem 31. 12. 2005 platúřadu v Černošicích nebo na správním
nosti. Lhůta na vydání průkazu je 20 dnů.
odboru Městského úřadu Černošice, pracoŽádost je nutno podat osobně.
viště Podskalská 19, případně na kterémkoli
Úřední hodiny odboru dopravy
matričním úřadu.
pracoviště Podskalská 19, Praha 2
K podání žádosti je potřeba vyplnit formulář, přinést 1 fotografii a starý občanský Pondělí a středa: 8.00–17.00.
Ing. Jana Ullrichová, vedoucí odboru kancelář
průkaz.
starosty MěÚ Černošice

V případě, že bude žádost podána mimo
Výměny občanských průkazů
správní území úřadu, pak je potřeba doložit
povinné v příštích letech
matriční doklady. Povinná výměna je osvobozena od správního poplatku. Žádost je Občanské průkazy vydané do 31. 12. 1996 je
třeba vyměnit do 31. 12. 2006.
nutno podat osobně.
I když je v občanském průkazu často Občanské průkazy vydané do 31. 12. 1998 je
třeba vyměnit do 31. 12. 2007.
zapsáno „platnost neomezena“, povinnost
výměny trvá.
Občanské průkazy vydané do 31. 12. 2003 je
třeba vyměnit do 31. 12. 2008.
Úřední hodiny matriky Černošice
Pondělí a středa: 8.00–11.30 a 12.30–17.00.
Úřední hodiny správního odboru
pracoviště Podskalská 19, Praha 2
Pondělí a středa: 8.00 – 17.00.

Výměna řidičských průkazů
Podle zákona 361/2000 Sb., jsou držitelé
řidičských průkazů vydaných od 1. 6. 1964
do 31. 12. 2000 povinni je vyměnit do pěti
let od nabytí účinnosti zákona, tedy do
31. 12. 2005.
Žádost lze podat na odboru dopravy
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Starým a nemocným
při výměně pomůžeme
V souvislosti s nutností výměny občanských průkazů je oddělení sociálních
věcí Městského úřadu Černošice, Riegrova
1209, připraveno pomoci osamělým, starým nebo bezmocným obyvatelům města
například se zajištěním fotografa, sepsáním
žádosti o občanský průkaz či zajištěním matričních dokladů.
Jaroslava Krčilová, oddělení sociálních věcí,
tel.: 251 081 529

z radnice

Ministerstvo chce, aby se řidičáky měnily až do roku 2013
Cesta na úřad čeká statisíce řidičů, kteří mají řidičské průkazy vydané před rokem 2000. Jejich doklad
platí jen do konce letošního roku, a pokud si jej nestačí vyměnit, budou je policisté pokutovat. Ministerstvo dopravy přemýšlí, jak kolapsům na úřadech předejít. V minulých dnech obdržel vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Černošice vysvětlující dopis, ve kterém jej náměstek ministra dopravy RNDr. Petr
Pospíchal zároveň žádá o jeho umístění na úřední desce městského úřadu tak, aby s textem byla seznámena nejširší veřejnost. Podstatnou část dopisu vám proto předkládá i Informační list:
V posledních týdnech dochází k výraznému
nárůstu počtu žádostí o výměnu starších řidičských průkazů, vydávaných do konce roku 2000
za nové, a to v souvislosti s povinností stanovenou v § 134 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, podle kterého
musí být tyto řidičské průkazy do konce roku
2005 vyměněny za nové, jinak se stanou neplatnými. Rád bych Vás v této souvislosti ujistil, že
Ministerstvo dopravy si je problémů spojených
s povinnými výměnami řidičských průkazů
vědomo již delší dobu a pro jejich zvládnutí
učinilo řadu opatření ve výrobě i distribuci
nových řidičských průkazů. Zvýšené množství
podaných žádostí je při výrobě řidičských
průkazů zvládáno bez poruch a výkyvů. Také
příslušné tiskopisy jsou průběžně vyráběny
v dostatečných počtech, s ohledem na aktuální potřebu, a jejich nedostatek tedy nehrozí.
Další opatření byla směřována k prodloužení
lhůty pro výměnu řidičských průkazů změnou

příslušné právní úpravy. Poslanecké sněmovně
Parlamentu ČR byl předložen návrh novely
zákona č. 361/2000 Sb. již v lednu 2004. Návrh
kromě jiného obsahuje prodloužení lhůty pro
povinnou výměnu starších řidičských průkazů
za nové v postupných krocích, a to až do roku
2013. Ministerstvo dopravy připravilo navíc
jako alternativu i rychlou novelizaci, konkrétně
§ 134 zákona č. 361/2000 Sb., týkajícího se prodloužení lhůty pro povinnou výměnu starších
řidičských průkazů do citovaného roku 2013.
Tato úprava bude projednána v Parlamentu
ČR na začátku května. O nutnosti prodloužení
lhůt pro povinnou výměnu řidičských průkazů
panuje všeobecná shoda.
Ministerstvo dopravy proto opakovaně doporučuje všem žadatelům, aby nepodléhali panice,
nemarnili svůj čas v neúnosně dlouhých frontách na dopravních úřadech a počkali s výměnou svých řidičských průkazů na prodloužené
období bez front a zbytečného čekání.

Informace finančního odboru MěÚ o místních poplatcích

Žádáme všechny plátce místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kteří dosud neuhradili zaslané složenky,
aby tak neprodleně učinili. Splatnost těchto složenek byla do 31. 3. 2005.
Dále upozorňujeme poplatníky, kteří i přes výzvy neuhradili tento místní poplatek za rok 2004,
že obdrží od správce poplatku platební výměry, kde jim bude dlužná částka navýšena o 100 procent. Několikrát jsme upozorňovali, že pokud nebudou místní poplatky uhrazeny včas a ve
správné výši, vystavují se dlužníci nebezpečí dalších sankcí. To se týká i všech odběratelů služeb
poskytovaných městem, především dodávek vody a odvodu odpadních vod (informace týkající se
vody a kanalizace poskytuje pí Nekolná na tel. 251 081 536). Dlužníci za rok 2002 a 2003 již byli
předáni k exekučnímu řízení.
Ti, kteří ještě nemají uhrazen místní poplatek ze psů za rok 2005, obdrží složenky poštou. Termín splatnosti je do 31. 5. 2005.
Veškeré změny (u poplatku za komunální odpad např. změna počtu osob, majitele nemovitosti
atd., u poplatku za psa např. odhlášení a přihlášení psa) neprodleně oznamte. Další informace
poskytne správce uvedených poplatků pí Eva Jahelková na tel. 251 081 518.
Ing. Petr Kopp, vedoucí finančního odboru MěÚ
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z města a okolí

Nový program pro první třídy bude k zájmům dětí ještě
vstřícnější a ohleduplnější než dosud, slibuje ředitel školy
Většina z vás už jistě ví, že od 1. ledna vstoupil v platnost nový školský zákon. Přináší
do chodu školy celou řadu změn, které se bezprostředně dotknou žáků, učitelů, správních zaměstnanců i všech ostatních. Uvést výčet všech změn na tomto místě nelze, ale
třeba žáci devátých tříd je při přijímacích řízeních na střední školy pociťují už nyní.
většině případů nebudou mít problémy
Propadání a hodnocení
Další zajímavostí z tohoto zákona je s přijetím. Pedagogové pro to učinili vše.
skutečnost, že žák na každém stupni V té souvislosti je vhodné připomenout,
školy (mám na mysli 1. a 2. stupeň) může že na škole stále běží projekt Komunitní
propadnout jen jednou. Propadne-li po- škola. Nabízíme celou řadu volnočasodruhé, automaticky postupuje do vyššího vých aktivit, které jsou ze strany žáků
hojně využívány. Jistě víte, že škola vlastní
ročníku.
i přetlakovou halu, která je plně využívaná
Nově je také zaveden institut výstupnínejen žáky, ale i veřejností. V příštím rok
ho hodnocení, které se bude žákovi vydáchceme zkvalitnit systém pronajímání
vat vždy v devátém roce povinné školní
haly tak, aby byly využity i dny, kdy není
docházky nebo v případě hlásí-li se žák
škola a děti mají prázdniny.
z pátého nebo sedmého ročníku k přijetí
Nový program pro první třídy
na střední školu. Hodnocení by mělo ob-

sahovat slovní vyjádření o celkových výsledcích vzdělávání žáka v průběhu povinné školní docházky, o jeho předpokladech
k dalšímu studiu, ale také vyjádření o jeho
vlastnostech a schopnostech majících vliv
na jeho vzdělání.
Změny se dotknou i učitelů

Do roku 2010 by měla být škola personálně obsazena vysokoškolsky vzdělanými
učiteli. Ti, kteří toto vysokoškolské pedagogické studium nemají, jsou povinni jej
zahájit. Nestane-li se tak, budou muset
školu opustit. Pedagogům je uloženo
i další vzděláváni v souvislosti s kariérním
řádem. Chci věřit tomu, že všechny změny,
které ze zákona vyplývají, povedou k vyšší
kvalitě vyučovacího procesu.
Komunitní škola běží
V minulých dnech skončila přijímací řízení na střední školy. Jsem přesvědčen, že
naši žáci byli velmi dobře připraveni a ve
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Škola však nabízí celou řadu dalších
aktivit. V příštím školním roce otevřeme nový program pro první třídy. Bude
vstřícnější a ohleduplnější nejen k zájmům dětí, ale i rodičů. Navážeme tak
na dlouholetou tradici naší péče o děti
s vývojovými poruchami. Náš program
pro tyto děti je vyzkoušen a dobře hodnocen Českou školní inspekcí. V první
třídě půjde o vstřícné empatické učení,
které bude probíhat vzhledem k potřebám
a zájmům žáků. Bude k tomu mimořádně
dobrá situace. Otevíráme tři první třídy
a po dlouhých letech snížíme stav dětí
v těchto třídách. V jedné třídě bude 18 až
19 žáků. To je základní podmínka pro
úspěšný rozvoj našeho programu. Rád vás
s ním seznámím v některém z dalších čísel
Informačního listu. Úplný rozvoj tohoto
programu nastane s naběhnutím školních
vzdělávacích plánů, tedy ve školním roce
2007/2008.

z města a okolí
Právo na výběr školy
V té souvislosti je třeba uvést, že naše
škola plně respektuje právo rodičů na
výběr školy. Někdy nás sice zamrzí, že si
některý z obyvatel Černošic najde pro své
dítě školu jinou, ale za každého takového
žáka máme vždy náhradu.

potřeby žáků a rodičů. Rozšíříme tak už
existující práci speciálního pedagoga na
škole a zabezpečíme potřebnou péči téměř
třetině našich žáků.
Poděkování na závěr

V závěru bych chtěl poděkovat za přízeň vás, rodičů, kteří máte zájem o školu
Pedagogicko-psychologická poradna
a svými podněty přispíváte ke kvalitě
V souvislosti se studijním programem
vyučovacího. Také bych rád poděkoval
prvních tříd je třeba zdůraznit, že škola
rodiči, který chce zůstat v anonymitě, za
požádala o grant, který umožní zřízení
pedagogicko-psychologické poradny pří- úžasnou práci na vstupních dveřích do
mo ve škole. Asi je zbytečné upozorňovat budovy školy v Komenského ulici. Je to
na výhody takového školního zařízení. věrná a nádherně provedená replika půBude v něm pracovat speciální pedagog vodních dveří.
a psycholog a bude aktuálně reagovat na
PhDr. Zdeněk Moucha, CSc., ředitel školy

Komunitní aktivity školy pro školní rok 2004/2005
- Příprava na přijímací zkoušky na střední
- Výuka internetu a tvorba www stránek
školu – matematika
- Textové editory a kalkulátory
Příprava
na přijímací zkoušky na střední
- Hry
školu
–
český
jazyk
- Základy programování
Příprava
na
přijímací
zkoušky na střední
- Grafika
školu – angličtina
- Tenis
- Výuka angličtiny – začátečníci
- Košíková
- Výuka angličtiny – pokročilí
- Odbíjená
- Kurzy pro doplnění základního vzdělání
- Florball
- Keramika
- Házená
- Ekologická výuka
- Historický šerm
- Dramatická výchova
- Lacross
- Kurz z oblasti sociální práce – práce s lid- Aerobní cvičení
mi, řízení, management
- Powerjoga
- Kurz asertivního chování
- Kurz pletení košíků
- Modelářský kroužek
Škola může poskytnout prostory i pro diskusní fóra, koncerty, vystoupení hudebních
skupin a další sportovní aktivity pro jednotlivce i skupiny v nafukovací hale (podle
zájmu).
Škola uskuteční:
- Dny otevřených dveří
- Koncert žáků školy
- Vánoční posezení žáků a rodičů
- Besídky pro rodiče žáků.
Veškeré informace o komunitních aktivitách školy pro školní rok 2004/2005 lze získat
na adrese: Základní škola Černošice, Pod Školou 447.
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Radar městské policie je v neustálé permanenci

V poslední době výrazně přibylo stížností
obyvatel na řidiče, kteří neustále překračují
povolenou rychlost v obci, a to hlavně na
silnici II. třídy č. 115, která prochází celým
městem. Městská policie se proto snaží
rychlost vozidel na dané komunikaci zpomalovat častým měřením. Za první čtvrtletí
letošního roku byla rychlost jen na této komunikaci měřena ve 36 případech, což pro
policisty představuje 72 hodin v akci. Ve
dvanácti případech byla u měření přítomna
i hlídka Policie ČR, která neukázněné řidiče
na místě pokutovala.
Napadený řidič skončil v nemocnici
– 23. března v odpoledních hodinách bylo
městské policii nahlášeno napadení řidiče,
ke kterému došlo v ulici Radotínská v Černošicích. Řidič bílého osobního vozidla
BMW, který přijel do obce od Radotína, byl
předjet jiným vozidlem, jehož řidič úmyslně
zablokoval bílému BMW cestu a donutil jej
tak k zastavení. Poté ze svého vozu vystoupil, došel k bílému bavoráku, poškodil výplň
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bočního okna, vytáhl řidiče ven a několikrát
jej udeřil pěstí do hlavy. Po tomto incidentu
opět nasedl do svého automobilu a odjel
zpět do Prahy. Napadený řidič byl převezen
k ošetření do FN v Motole a celá věc je dále
v šetření.
Výtržníci rušili noční klid – 28. března
v nočních hodinách obdržela městská policie žádost o součinnost ze strany Policie
ČR, a to v oblasti Na pískách v Černošicích.
Podle oznamovatele se tu několik pachatelů chtělo vloupat do rekreační chaty. Po
příjezdu na místo policisté zjistili několik
podnapilých výtržníků, kteří značným hlukem rušili noční klid. Po prohledání celého
prostoru však žádné vloupání nezjistili. Celou záležitost policie na místě dořešila.
Při rvačce tekla krev – 31. března kolem
desáté hodiny večerní byla městské policii
oznámena rvačka dvou mužů v restauraci
U Zvonu. Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že jeden z nich byl poraněn na hlavě.
Zraněný byl převezen k ošetření do FN
v Motole. Celou věc na místě převzala Policie ČR k dalším úkonům.
Prchající zloděj napadl policistu
– 15. dubna v pozdních odpoledních hodinách byl městské policii oznámen pokus
krádeže motocyklu z garáže rodinného domu v ulici Berounská. Pachatel byl při svém
počínání vyrušen majitelkou domu a z místa činu se pokusil utéci. Hlídka městské
policie jej zadržela v ulici Zdeňka Škvora.
Prchající přitom několikrát kopl zasahujícího strážníka do břicha. Zloděj byl poté
předveden na Policii ČR Řevnice, kde bylo
zjištěno, že je celostátně hledán. Bylo mu
sděleno obvinění z trestného činu pokusu
krádeže a napadení veřejného činitele a po
provedení procesních úkonů byl převezen
do věznice.
Gregor Dušička, městská policie

z města a okolí

Dopadení sprejeři napáchali škody za půl milionu korun

V neděli 17. dubna přijala městská police
oznámení, že na cestě z Mokropes (od restaurace U Králů) až do osady Lavičky jsou domy,
vrata, zídky i sloupy pokresleny grafity vyvedenými v černé a modré barvě. Strážníci zjistili,
že pravděpodobní pachatelé přebývají v jedné

z chat v Lavičkách. Následně jednoho z podezřelých zadrželi a předali Policii ČR. Té se nejen
zadrženému, ale i dvěma jeho spolupachatelům
podařilo tuto trestnou činnost prokázat. Škoda
se odhaduje na neuvěřitelných půl milionu korun.
Gregor Dušička, městská policie

Sprejeři si nevybírali, jejích díla „zdobí“ vše, co jim přišlo do cesty.

Město Černošice, Městská policie Černošice ve spolupráci
se Sborem dobrovolných hasičů Mokropsy a dopravní a bezpečnostní komisí vás zvou na
informační a propagační akci o bezpečnosti a prevenci kriminality nazvanou

BEZPEČNÉ ČERNOŠICE
Akce se bude konat v pátek 13. května:
10.00–12.00 dopolední program pro základní a mateřské školy:

Od Masopustního náměstí k hasičskému cvičišti u Berounky
Městská policie (výzbroj, technika a prevence) l Policie ČR (výcvik služebního psa)
Sbor dobrovolných hasičů Mokropsy – mládež (požární útok) l Policie ČR (pyrotechnická služba)
Zdravotnická záchranná služba (sanitní vůz a speciální technika)
Sbor dobrovolných hasičů Mokropsy (soutěže pro děti) l Civilní ochrana (vyprošťovací technika)
Jízda na zásahovém člunu l Na Masopustním náměstí bude v provozu dopravní hřiště pro mladší děti
14.00–17.00 odpolední program po širokou veřejnost:

Volná plocha u Městského kulturního střediska na Vráži
Městská policie – výzbroj, technika a prevence l Sbor dobrovolných hasičů Mokropsy (technika)
Hasičský záchranný sbor ČR (ukázky techniky) l Zásahová jednotka Policie ČR SSK
Policie ČR (výcvik služebních psů) l mnoho dalších zajímavostí

V Městském kulturním středisku na Vráži
Poradenství (pracovníci odboru prevence kriminality ministerstva vnitra)
Výstavka firem zabývajících se bezpečnostními systémy a ochranou osob a majetku
Těšíme se na vaši účast!
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Černošičtí šermíři bojovali o Velikonocích na Kampě
O víkendu a na Velikonoční pondělí
proběhla v Praze historická akce nazvaná Velikonoce na Kampě. Své zástupce
tu mělo i město Černošice – skupinu
historického šermu Alotrium, která ba-

Divákům na Kampě předvedla své umění
i dívčí skupina Reginleif.

vila diváky vtipnými komponovanými
scénkami, a dámskou šermířskou skupinu Reginleif, jejíž dramatický příběh
o odvaze a cti z klášterního prostředí se
mimořádně vyvedl a byl také diváky patřičně oceněn. Obě skupiny se staraly také
o dětský program. Kluci a holky si mohli
vyzkoušet střelbu z luku či závody na dřevěných koních, velký zájem byl o souboj
na kordy, který prověřil odvahu a postřeh.
Nevšedním zážitkem pro diváky byly
Pašijové hry ve skvělém podání zhruba
sedmdesáti herců z Hořic na Šumavě.
S barokními zpěvy vystoupil vokálně
instrumentální soubor Ludus musicus
z Řevnic. Nechyběly ani stánky s ukázkou
dobových řemesel a velikonoční trhy. Celá akce byla příjemným zpestřením velikonočních svátků.
Martina Svobodová

Fotbalová hřiště přežila, fotbalisté čekají na diváky

Už čtyři kola jarní části svých soutěží mají za sebou fotbalové kluby – SK Černošice a SK Kazín.
I když výsledky nejsou nijak oslnivé, hlavní je, že obě zrekonstruovaná hřiště nechala Berounka
„na pokoji“. Teď už jen zbývá, aby na domácí zápasy přišlo více diváků.
(sj)
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Hasiči povídali o své práci a děti se pustily do soutěže

V rámci vyhlášení celostátní soutěže Požární ochrana očima dětí jsme 29. března
uspořádali pro děti z naší mateřské školy
besedu se zástupci Sboru dobrovolných
hasičů Černošice. Starosta sboru, pan
Oldřich Kačírek, pověděl dětem o práci
hasičů, pan Jiří Přibyl jim předvedl hasičské auto a oba pak odpovídali na zvídavé dotazy. Pověděli dětem, že posláním
hasičů je chránit životy, zdraví a majetek
lidí, poskytovat pomoc při mimořádných

událostech a připomněli, že jejich práce
vyžaduje značnou psychickou i fyzickou
zdatnost. Svěřili se také, že ji dělají rádi,
neboť tak pomáhají ostatním. Druhý den
jsme si s dětmi povídali o příčinách vzniku požárů, o nedbalosti při manipulaci
s ohněm, o pomoci hasičů při haváriích
a živelných pohromách. Děti se pak pustily do výtvarné soutěže, ve které loni
získala 1. místo v kategorii MŠ Anička
Ivana Hanáková, MŠ Karlická
Brychová.

Hasičské auto i s jeho řidičem bylo středem zájmu.

Bazar dětských potřeb bude znovu na školní zahradě
Stejně jako v loňském roce se i letos
uskuteční na zahradě Mateřské školy
v Karlické 1170 bazar dětského oblečení,
kol, koloběžek, skateboardů, kolečkových
bruslí a dalších dětských potřeb. Akce pro-

běhne 19. května od 13 do 17 hodin. Prodávat bude každý sám. Vstupné dobrovolné
(10 korun).
Bližší informace podá paní Andrea Čer(ac)
venková na tel.: 603 182 407.
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Dennímu centru pro seniory požehná kardinál Vlk
Už několik měsíců nabízí své služby černošické Denní centrum pro seniory, sídlící
v příjemném prostředí Domu s pečovatelskou službou. Jeho pracovníky i klienty čeká
nyní slavnostní okamžik, neboť 10. května v 15 hodin centru požehná kardinál Miloslav
Vlk. Odpoledne bude ukončeno přátelským posezením. Všichni jsou srdečně zváni.

Program denního centra pro seniory Černošice
Denní centrum je bezbariérové zařízení
 Oběd (60 Kč )
určené pro osoby částečně soběstačné. Pro12.00 – 13.00
gram centra se skládá a kombinuje dle možSlužba dohlédne na užití předepsaných
ností a schopností klientů z následujících léků.
variant: kondiční cvičení a rehabilitační cvi Odpolední odpočinek a individuální
čení, které je určeno především pro klienty
program
centra, aktivizační program, společenské
13.00
–
14.30
hry, reminiscence (vzpomínání).
Odpolední odpočinek tráví každý klient
Denní rozvrh činností:
individuálně podle svých představ a zvyků.
 Příchod klientů
Je možné si číst, odpočívat na lůžku, poslou7.30 – 8.30
chat hudbu, sledovat televizní program atd.
Po obědě se podává káva, čaj nebo minePo příchodu se klienti přezují, případně
rální
voda.
převléknou do pohodlného oděvu. Sdělí
Pokud je vhodné počasí, mohou klienti
službě centra případné změny, odevzdají
vzkazy a léky. Během volného času do sva- posedět v altánku nebo se projít po zahradě.
činy se aklimatizují a popovídají si s ostat- V této době je možné klienty centra navštívit. Pokud má klient předepsanou domácí
ními klienty.
zdravotní péči, je prováděna v době odpo Svačina (20 Kč)
ledního odpočinku.
9.00 – 9.30
 Odchod klientů
Svačinu připravuje služba centra, popří14.30 – 15.00
padě samostatnější klienti.
Klienti odcházejí do svých domovů v do Program
provodu rodiny.
10.00 – 11.30
 Upozornění
Program se skládá a kombinuje dle možKlient sám rozhoduje, zda se zúčastní
ností a schopností klientů z následujících aktivizačního programu nebo využije pobyt
variant: kondiční cvičení a rehabilitační v centru individuálním způsobem. Každou
cvičení je určeno především pro klienty započatou hodinu pobytu v centru hradí
centra, aktivizační program, společenské (10 Kč). Klient může v centru trávit svůj čas
hry, reminiscence (vzpomínání) pomocí dle potřeb: každý den, občas, část dne.
Další informace podá Eva Broučková, tel.: 737 344 358
starých předmětů a fotografií.
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Vyznamenání za práci v Červeném kříži patří sestře Fraňkové
Už od osmačtyřicátého roku žije v Černošicích paní Zdeňka Fraňková. Ale nejen žije, ale aktivně se podílí na životu
města. Poté, co se v třiapadesátém roce
stala členkou místní organizace Českého
Červeného kříže, věnuje se této prospěšné činnosti dodnes. I když ji v nedávné
době postihla mozková příhoda, dokázala se s následky vyrovnat a stále se udr-

žuje činná. Má ráda ruční práce a svými
výrobky vždy někoho potěší. V dubnu
letošního roku jí bylo Okresním spolkem
ČČK Prahy 4, 5 a Prahy západ uděleno
Čestné uznání za dlouholetou práci pro
Červený kříž. Právem jí toto vyznamenání patří. Gratulujeme a přejeme sestře
Fraňkové mnoho zdraví a spokojenosti.
Výbor ČČK Černošice

Předsedkyně místní organizace ČČK Ludmila Zmatlíková (vlevo) předává vyznamenání sestře
Zdeňce Fraňkové

Černošický Klub důchodců oslavuje patnácté výročí založení

Před patnácti lety byl při Základní organizaci Červeného kříži v Černošicích
založen Klub důchodců. Jeho členové
se scházejí každé pondělí od 13 hodin
v příjemném prostředí Domu s pečovatelskou službou. Na výroční členské
schůzi pořádané v březnu pan předseda

K. Polák, který tuto funkci vykonával až
do svých devadesáti let, předal vedení
klubu nové předsedkyni paní Jiřině Pomahačové. Panu Polákovi za jeho práci
děkujeme a nové předsedkyni přejeme
mnoho úspěchů v náročné funkci.
Milada Borovičková
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Zahrádkáře mrzí nezájem černošických obyvatel …

Krásná výstava květin,
ovoce a zeleniny, tři zajímavé tématické zájezdy,
devět schůzí výboru
a jedna výroční schůze
členská – to je přehled
hlavních aktivit naší Základní organizace Českého zahrádkářského svazu
Černošice v uplynulém
roce. Za tímto stručným výčtem je však
skryto velké množství času a obětavé práce
zvláště členů výboru, jehož věkový průměr
se dnes už blíží hranici 70 let.

si i tamní skleníky. V září jsme v Monopolu
uspořádali již zmíněnou výstavu květin,
ovoce a zeleniny. Za tradiční a nezištné
spolupráce Výzkumného, zkušebního a kontrolního ústavu v Dobřichovicích se nám
podařilo shromáždit dostatek výstavních
exponátů. Tím více nás mrzí nezájem černošické veřejnosti, neboť výstavu shlédlo pouze 112 lidí. Říjen byl ve znamení tradičního
zájezdu na Cibulový jarmark do Hořovic
a na hrad Točník.

V dubnu jsme uspořádali zájezd na Tržnici Čech do Litoměřic, na zpáteční cestě
jsme se zastavili v Libotenicích a prohlédli
si výstavu velikonočních kraslic. V červnu
jsme si zajeli do Kutné Hory. Po prohlídce
chrámu sv. Barbory a Muzea těžby stříbra na
Hrádku jsme navštívili Kačinu, nejvýznamnější empírový zámek v Čechách a prohlédli

i nepříjemné situace. Tou nejhorší pro nás
byla ztráta společenské místnosti a úložných
prostor pro naše materiály, které jsme používali k instalaci výstav. Výbor může nyní
pracovat pouze díky velkorysé nabídce naší
přítelkyně Tůmové na konání schůzí výboru
v jejím bytě.

Samozřejmostí pro nás byla účast na
výstavě místní organizace Českého svazu
včelařů, která loni slavila 90. výročí svého
Navíc náš dlouholetý hospodář a přítel trvání, účast na výročních schůzích ČČK
František Štefka byl ze zdravotních důvo- a obou hasičských sborů a rovněž účast na
dů nucen odstoupit z funkce. Touto cestou slavnostním setkání všech městských spolků
mu děkujeme za vše, co pro naší organizaci a zájmových organizací a při pokládání věnvykonal a přejeme mu uzdravení a spokoje- ců k památníkům padlých.
nost z dobře vykonané práce.
V minulém roce jsme byli nuceni řešit

Milan Boháč, předseda ZO ČZS Černošice město.

Program zájezdů Základní organizace ČSZ v letošním roce
v renesanci a baroku na zámek. Cena
11. června – Kladruby, benediktinský klášter založený 1108 knížetem Svatoplukem;
130 korun.
Chotěšov u Stodu, klášter premonstrátek,
13. srpna – Dobříš, barokní klasicismus,
výrazná krajinná dominanta založená
zámek i zahrada; Vrchotovy Janovice,
knížetem Hroznatou kolem roku 1200;
tvrz
přestavěná na zámek; Vysoký ChluNebílový, barokní zámek z 18. století; Komec, gotický hrad s barokními úpravami.
zel, klasicistní zámek z konce 18 století.
Cena 200 korun.
Cena 220 korun.
16. července – Květy v Lysé nad Labem, 1. října – Cibulový jarmark v Hořovicích
včetně zámku. Cena 100 korun.
prohlídka zámku a zahrady s barokními sochami; Lázeň Toušeň; Brandýs
Další informace podá Jaroslava Tůmová,
nad Labem, původně hrad přestavěný tel.: 2 5164 0148, Milan Boháč, tel.: 2 5164 3041
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… přesto rádi poradí, třeba jak na rez hrušňovou
Rez hrušňová (Gymnosporangium sabinae)
je houbové onemocnění hrušní. Toto původně
málo rozšířené onemocnění se v posledních
letech velmi rozšířilo zejména v přídomních
zahradách v kombinaci se zahradami okrasnými. Příčinou je zvláštní způsob života tohoto patogena, který ke své existenci potřebuje
kromě hrušní ještě druhého hostitele. Tímto
hostitelem je jalovec Chvojka klášterská (Juniperus sabina).
Rzí hrušňovou jsou napadány téměř bez výjimky listy hrušní všech odrůd, jen ojediněle se
nákaza projevuje na větvičkách nebo plodech.
Pro své typické příznaky nelze toto onemocnění zaměnit za žádné jiné houbové onemocnění hrušní, např. strupovitost. Během jara,
obvykle od konce dubna se na listech začínají
objevovat zprvu drobné žlutooranžové ostře
ohraničené skvrny, které se postupně zvětšují
až do srpna, kdy dosahují průměru zhruba 10
milimetrů. Tehdy mění barvu do karmínova,
na líci listů se ve středu skvrn objevují drobné
černé tečky plodniček a na rubu listů v místě
skvrn zduřelé kuželovité útvary, ze kterých se
uvolňují prášivkové výtrusy. Tyto letní výtrusy se během podzimu větrem šíří na větévky
jalovců, kde vyklíčí a prorostou do korových
pletiv ve formě mycelia (podhoubí).

Rez hrušňová na listech

Na jaře v průběhu dubna se na infikovaných větévkách jalovců objevují oranžově
zbarvené lepkavé výrůstky složené z množství
zimních výtrusů, které se pak větrem opět šíří
na listy hrušní a cyklus se tak uzavírá. Jarní
infekci podporuje vlhčí průběh jara, jelikož
pro vyklíčení spor je třeba ovlhčení listů.
Původně nebylo toto onemocnění považováno za příliš závažné a chemická ochrana se
nedoporučovala. Při nízké intenzitě napadení
se jen snižovala asimilační plocha listů a na
zdravotní stav stromu tak infekce neměla
podstatný vliv. V současnosti však intenzita
nákazy v některých lokalitách nabyla takových rozměrů, že napadení pokrývá i více
než padesát procent listové plochy, dochází
k podstatnému snížení látkové výměny rostliny a následnému chátrání, což se projevuje
snížením růstu a plodnosti stromu.
Hlavní příčinou nemoci jsou infikované jalovce. Rozšíření nemoci je postupný přechod
na okrasný způsob vedení a zakládání zahrad
v současné době s velkým podílem jehličnanů,
a to zejména v nově vznikajících zástavbách.
Svůj podíl na současném stavu má i šíření
zdravotně nekontrolovaného výsadbového
materiálu jalovců.
Ochrana spočívá v důsledné kontrole chvojek klášterských (i čínských), jarním odstraňování napadených větévek, případně odstraňováním celých rostlin. Chemická ochrana
hrušní je problematická vzhledem k potížím
v odhadu doby napadení od května do června. Jelikož veškerá chemická ochrana působí
preventivně, její aplikace již nemá význam při
prvních příznacích onemocnění. Dle poznatků autora tohoto článku je možné snížit rozsah
nákazy při současném chemickém ošetřování
hrušní přípravky proti strupovitosti (Novozir,
Perozin apod.) při dodržování stejných zásad
v četnosti postřiků, jejich koncentraci a ter(zv)
mínu aplikace.
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Budova pošty je dochována téměř v autentické podobě
Pozoruhodnou veřejnou stavbou, která se řadí
k výraznějším architektonickým dílům Černošic a má i mimořádný regionální význam, je
budova pošty. Projektoval ji architekt a stavitel
Jaroslav Fröhlich (1897–1986), žák Jana Kotěry,
nejvýznamnější osobnosti moderní architektury 20. století. V letech
1919–22 studoval Fröhlich
na prestižní škole architektury – pražské Akademie
výtvarných umění, kde získal
ocenění (II. místo) za školní
rok 1921–22. V polovině
20. let uspěl v soutěži o školu
v Bechlíně na Roudnicku. Je
autorem několika rodinných
domů v Praze z 20. a 30. let. Z počátku 30. let
minulého století pochází také dvě černošické
stavby – již zmíněná budova pošty a sokolovna.
V roce 1940 se Fröhlich se svou ženou (dcerou
největšího akcionáře smíchovského pivovaru)
usadil trvale v Černošicích ve vile ve Střední
ulici, kterou projektoval jeho bývalý profesor
Kotěra. Zemřel téměř v devadesáti letech a je
pohřben na hřbitově v Černošicích.
Funkcionalistická patrová budova černošické

pošty je oproti sokolovně dochována téměř
v autentické podobě jak v exteriéru, tak v interiéru. Působivé je členění fasády směřující do Riegrovy ulice třemi horizontálními pásy původních
oken s průběžnou patrovou římsou a s výraznou
markýzou nad suterénním vstupem do objektu.
Protilehlé dvorní průčelí je
členitější vzhledem ke schodišťovému středovému rizalitu
s vrcholovou terasou s pravoúhlým zábradlím, symetrickou
kompozicí oken krytýchv přízemí dekorativní geometrickou
kovovou mřížkou a drobnými
kruhovými okénky v patře.
U hlavního průčelí vyniká terasa půlkruhového tvaru (opatřená nevhodným
neprodyšným nátěrem) a především nálevkovitě
se rozšiřující ostění hlavního portálu pročleněné
horizontálními mírně vystupujícími pásy. Originálně pojatý portál jakoby vtahoval příchozího
do objektu. Hlavní vstupní dveře jsou původní
dvoukřídlé výplňové s dochovanými dobovými
klikami. Též většina dveří a dalších detailů interiéru zůstala dochována v původní podobě.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Český horolezec (zdolal Mount Everest); zaniklá čes. automobilová značka – B.
Upevnit zdraví; odrůda vína – C. Nerost; noviny a časopisy; stupeň – D. Uhelný prach; špaň.
souhlas; posvátný býk – E. Výztužné prkno; textilka – F. Belgické lázně; postava z žid. anekdot;
kód Španělska – G. Cestovní doklad; countryová skupina – H. Pleso; domácky Tomáš – I. Hlt;
lat. umění – J. Barva na vejce; zdravé tělo – K. Rmut; SPZ Rakovníka – L. Zájmeno; svatostánek;
něm. olej – M. Lat. buňka; tisková agentura; ministr Grossovy vlády – N. Slov. cestovatel a spisovatel; svůdná žena; rod – O. Pysky; tisková kancelář Talibanu; svařovací lepenka – P. Kouř;
značka mouky; lomoz – R. Špaň. metropole; druh gazely – S. Starší vztažné zájmeno; býv. český
herec; angl. předložka.
SVISLE: 1. Zájmeno; slov. sdružení; nálevna – 2. Část molekuly; sbalit; býv. politik (Levý blok) – 3.
První část tajenky – 4. Teprve tehdy; slavnostní síň; čín. jméno; býv. vojenský sluha – 5. Vlákno;
otrok; iniciály současného ombudsmana; franc. režisér – 6. Jehličnan; předložka; býv. fotbalový
brankář; franc. předložka – 7. Název řec. písmene; špaň. člen; zájmeno; Brit – 8. Blábol; spojka; citoslovce radosti; sladkovodní dravá ryba – 9. Egypt. bůh Slunce; úřední složka; nátěr; pomatenec
– 10. Druhá část tajenky – 11. Letňanský mezinárodní veletrh strojů pro těžbu, zemní a skalní
práce; madridský král. palác; ital. město – 12. A tak dále; sladká odveta; cizí muž. jméno.
Nápověda: A. Caban – O. Bachtar – R. im.
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Sokol nabízí k využití antukový kurt a asfaltové hřiště
Tělocvičná jednota Sokol Černošice zahajuje letní sezónu na hřišti u sokolovny 1. května.
Nabízí možnost využití: antukový kurt na volejbal či nohejbal (20 Kč/osobu/hod., minimálně 100 Kč/skupinu/hod.), asfaltové hřiště na košíkovou, házenou, fotbálek a tenis
(80 Kč/hod. bez rozdílu počtu osob). Zájemci hlaste se u správce hřiště pana Pětiokého,
tel.: 608 075 447 nebo paní Pětioké, tel.: 608 262 124. Přednost mají skupiny, které si rezervují hřiště na celou sezónu. Platba za pronájem v hotovosti u pana Pětiokého, u dlouhodobých pronájmů lze i fakturou na účet Sokola (dohodněte s hospodářkou jednoty paní
Dvořákovou, tel.: 251 642 523). Uživatelé musí dodržovat provozní řád hřiště a dbát pokynů
Dělejte něco pro své zdraví, přijďte si zasportovat!
správce.

Sdružení S dětmi a pro děti Černošice zve na letní tábor
Přípravy na 24. ročník černošického letního tábora, na který zve sdružení S dětmi a pro
děti Černošice, jsou v plném proudu. A na co se lze těšit? Na vyjížďky na koních (děti z Černošic mají koníčky zdarma), konzultaci v anglickém a německém jazyce, práci na počítačích, na modelářství letecké a plastikové pro začátečníky i pokročilé, na sport, hry, koupání.
Prostě na vše podle počasí a zájmu účastníků. Tábor si lze užít v několika formách. První je
příměstská – táborníci dostanou přesnídávku, oběd a svačinu, spí ale doma. Cena je 200 Kč
na den. Další formy jsou internátní – děti jsou doma pouze na víkend a celotáborová – celý čas stráví v táboře. Pro formu internátní i celotáborovou platí plná penze (5 jídel) a stejná
cena – 250 Kč za den. Přijímáme zájemce od 6 do 16 let, můžeme však přijmout i předškoláky, máme s jejich pobytem zkušenosti. Možná je účast i jen na části tábora. Informace
najdete na e-mail: l.apeltauer@volny.cz nebo na telefonním čísle 605 545 615.
Rádi vaše děti zabavíme nebo i jen pohlídáme. Lumír Apeltauer

Rafinerie sbírá informace z internetu pro potřeby podnikatelů
Projekt Informační místa pro podnikatele má k dispozici tzv. Informační rafinerii, která
shromažďuje informace z internetových zdrojů a uchovává je pro další využití. Analytický
tým IR pak zpracovává témata vymezená pro projekt InMP a připravuje podklady pro podnikatele, kteří na kontaktní místa přicházejí s konkrétním problémem či jen pro informace
z oblasti, která je zajímá. Široce monitorovanou problematikou jsou například data o EU. Zde
byly sledované oblasti rozděleny do několika okruhů – strukturální fondy, jednotný vnitřní trh,
hospodářská soutěž, ochrana spotřebitele, zahraniční obchod, sociální zabezpečení, zaměstnanost a podnikání v unii. Dalším tematickým celkem jsou oborové informace, kde jsou k dispozici témata týkající se stavebnictví, technických zařízení budov, cestovního ruchu, ubytování
a pohostinství; dále textilní a oděvní průmysl; kožedělný průmysl a výroba obuvi; zemědělství,
požární ochrana; bezpečnost a ochrana zdraví při práci; kapalná paliva a LPG; elektrická
a elektrotechnická zařízení; elektronické komunikace. Na základě požadavků řešených v rámci
projektu InMP jsou sledovány i oblasti zaměřené na export, bankovnictví a finance, rozvoj
lidských zdrojů, kurzy, semináře, konference, výstavy a veletrhy. Rozvoj dalších námětů bude
záležet na požadavcích podnikatelů, kteří je sdělí na kontaktních místech InMP. Analytický
tým IR je navíc schopen pro zájemce připravit i ryze individuální témata.
Krajská hospodářská komora StČ, Obl. kanc. Praha-západ, Podskalská 19, Praha 2,
tel: 221 982 237, 221 982 432; e-mail: ohk@hkpz.cz, RMPraha-zapad@inmp.cz; www.hkpz.cz.
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Mokropeská MŠ zve na Sportovní den k oslavě svátku dětí
Mateřská škola v Mokropsech pořádá v sobotu 4. června na své školní zahradě
Sportovní den k oslavě svátku všech dětí. Soutěží se mohou zúčastnit pouze celé rodinné týmy ve složení dva dospělí (nejlépe maminka a tatínek) a děti, z nichž alespoň
jedno bude mladší sedmi let. Počet dětí není omezen. Pokud vám některý člen týmu
v rodině bude scházet, lze jej nahradit dalším příbuzným nebo známým. Soutěžit se
bude v různých sportovních a žertovných disciplínách. Zápis účastníků bude v 9.30,
sportovní klání vypukne v 10.00. Pro vítězné týmy budou nachystány odměny, pro
všechny závodníky pak občerstvení a opékání buřtů. Po skončení závodění bude připraveno představení s nafukovacími balónky a kouzly. Srdečně zveme všechny ma(km)
lé sportovce a jejich rodinné týmy.

Neznámý známý Zdeněk Burian (1905–1981)
Zřejmě málokdo z obyvatel Černošic ví, že na Staré Vráži, ve vilce, kterou si postavil
v roce 1942, pobýval a pracoval malíř Zdeněk Burian. Jeho rodištěm byla moravská
Kopřivnice, odkud coby čtrnáctiletý chlapec přišel na pražskou Akademii výtvarných
umění jako žák Maxe Švabinského. Po dvou letech však studií zanechal. Necítil se dobře
mezi staršími spolužáky a také finanční situace jeho rodiny nebyla dobrá. I proto se
už od šestnácti let sám živil tvorbou knižních ilustrací, kterých vytvořil na čtrnáct set.
Svými obrázky zdobil především knihy pro mládež, a to takových autorů, jakými byli
Karel May, Jules Verne, Jaroslav Foglar a Rudiard Kipling. Burianovy ilustrace najdeme
i v knihách o pravěku a v publikacích zabývajících se paleontologickými rekonstrukcemi. Vše
muselo být přesné, podobu každého předmětu nebo živočicha
konzultoval malíř s odborníky.
Burian byl nejen skvělý malíř,
ale také vlastenec. V roce 1942,
v době okupace, ilustroval Babičku Boženy Němcové (na pultech
knihkupectví je i nyní), Malostranské povídky Jana Nerudy
a další. Méně známé jsou jeho
portréty, zátiší, alegorické obrazy
či etnografické cykly. Burianovu
tvorbu přibližuje právě probíhající výstava v Jízdárně Pražského
hradu (trvá do 10. července), která je oslavou stého výročí umělcova narození (11. února 1905).
Milena Křížová
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Tradiční jarní soutěž stavitelů plastikových modelů
V základní škole v Černošicích v ulici Pod školou se v sobotu 7. května uskuteční
Tradiční jarní soutěž stavitelů plastikových modelů, kterou pro vás připravil Model
Klub Černošice. Jde o veřejnou soutěž žáků, juniorů a seniorů v kategoriích I. (bojová letadla), II. (bojová vozidla), III. (civilní vozidla), V. (figurky). Informace podá
Lumír Apeltauer na tel.: 605 545 615.
(red)

Modeláři nabízejí možnost výhodně prezentovat firmu
Model klub Černošice je spolupořadatelem akcí projektu na podporu vědecké
a technické inteligence Česká hlava, který pod záštitou Evropského fóra vědy a techniky proběhne v Praze ve dnech 17. a 18. června pod heslem Věda v ulicích. Akce
mladých techniků budou probíhat na mnoha místech Prahy. Atrakcí bude i podívaná
na Letné, kde na ploše 110 x 60 metrů předvedou mladí modeláři své modely, a to
v akci i na výstavě. K vidění budou i létající balóny, speciální draci, tracky, čs. letoun
L159 Alca i světový unikát - ornitoptéra. Celá plocha pro naše akce bude ohraničena
a zajištěna zábranami, na kterých budou umístěny reklamy významných firem. Nabízíme tuto možnost i vaší firmě. Využijte výhodnou nabídku, neboť přítomny budou
všechny sdělovací prostředky včetně televize. Na požádání sdělím podrobnosti, domluvíme se, kde přesně budete chtít umístit vaši reklamu. Těším se na spolupráci se
všemi, kteří chtějí pomoci dětem a podpořit práci s nimi.
Další informace Lumír Apeltauer, tel: 605 545615, mail: L.apeltauer@volny.cz

kultura

Charles bridge swing band známý z Karlova mostu
Nedělní odpoledne 1. května zpestří návštěvníkům regionálního veletrhu parta skvělých muzikantů, kteří si říkají Charles bridge swing band. Tuto kapelu jistě znáte z procházek po pražském Karlově mostě. Doufáme, že se počasí vyvede a posluchači zažijí
(pb)
v prostoru u ClubKina povedenou open air.

Program festivalu Staročeské máje na Masopustním náměstí
14.30 – Zahájení stylového jarmarku,
15.00 – Třehusk (Zadní Třebaň),
15.45 – Průvod krojovaných účastníků, starostka města předá právo,
16.15 – Rosénka (Praha),
16.45 – Klíček (Řevnice),
17.15 – Modřenec (Praha),
17.40 – Notičky (Řevnice),
18.10 – Dudácká kapela Dokolečka (Praha),
18.40 – Pramínek (Černošice),
19.30 – Dražba a kácení máje.
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Jazzový koncert v Základní umělecké škole
Zveme všechny milovníky jazzové hudby
na koncert, který se bude konat ve středu 11.
května v 18.30 v sále černošické Základní
umělecké školy ve Střední ulici 403. Na programu budou díla V. Younga, A. C. Jobima, G.
Gershwina, D. Gordona, A. Schwartze, M. Petruccianiho, Aziza Mustafa Zadeha, B. Evanse
a S. Romberga v provedení klavíristek Marie
Waldaufové, Libuše Zatloukalové a Anežky
Misauerové za spoluúčasti Tomáše Lišky
(kontrabas) a Jana Linharta (bicí).
(pb)

Koncert Chorus Angelus vystoupí na veletrhu
Dětský pěvecky soubor Chorus Angelus vystoupí v sobotu 30. dubna od 15.00 v místě
konání regionálního veletrhu Černošice. Na programu budou písně z různých koutů
(pb)
světa.

Staročeské máje v obcích dolního Poberouní
Folklorní festival nazvaný Středočeské máje odstartuje v sobotu 14. května hned ve dvou
obcích.
V Letech vypukne na návsi o deváté ranní stylovým jarmarkem. O hodinu později bude následovat úplná novinka – minifestival dechovek. V hodinových blocích se představí
jihočeská Šumavanka, západočeská Domažličanka i moravská Staroměstská kapela. Po
pobožnosti u kapličky zahájí v půl druhé odpolední program krojovaným průvodem. Od
druhé hodiny se představí poberounský Třehusk a folklorní soubory Benešáček, Krušpánek, Dudácká kapela či Šarvanci, chybět nebude ani stylová cimbálovka. Tancovat se bude
rovněž česká beseda.
Ve stejný den se bude festival premiérově odbývat také v Hlásné Třebani. Od půl desáté
bude vsí procházet krojovaný průvod v čele s muzikou, program vypukne na návsi ve
13.00 (pro auta uzavřena). Zahrají dechovky Šumavanka, Staroměstská kapela a cimbálovka. Představí se rovněž folklorní soubory Benešáček a Pramínek a Notičky. Po předtančení besedy bude poražena máj, poté vypukne v místní sokolovně májová tancovačka
s kapelou Karavel.
Rovněž u nás v Černošicích se festival uskuteční poprvé. Program vypukne v sobotu
21. května odpoledne. Představí se řada kapel a souborů, například Třehusk, Klíček, Notičky či domácí Pramínek, pražská Rosénka, Modřenec či dudácká kapela Dokolečka.
Tradičně závěrečná část májů se odbývá v Zadní Třebani 28. května. Po bohoslužbě
u kapličky vystoupí domácí Třehusk, Notičky a Klíček, hostem bude Hradišťánek. Odpolední program zpestří moravská beseda a porážení máje.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Přehled významných kulturních akcí letošního roku
29. 4 až 1. 5. – Regionální veletrh Černošice (ClubKino, Sokolovna a okolí).
14. 5. – Černošické Bigbeatové dunění (ClubKino a zimní stadión). Více o festivalu a kapelách,
které vystoupí, najdete na www.duneni.cz.
21. 5. – Májové slavnosti (Masopustní náměstí).
18. 6. – Praha 5 v Černošicích (prostory kolem ClubKina). Jde o výměnnou kulturní akci s Prahou 5; na oplátku vystoupí černošičtí 18. 9. v parku u kostela sv. Václava v Praze 5.
5. a 6. 7. – Cyril a Metoděj, upálení Jana Husa (kulturní program – kostel nebo ClubKino)
20.–21. 8. – Černošická Mariánská pouť (okolí kostela). Vyzýváme všechny výtvarníky,
kteří mají zájem nabízet na pouti svá díla, aby potvrdili svoji účast odboru kultury
na tel.: 602 200 817 nebo kultura@mestocernosice.cz.
3. 9. – 2. ročník setkání skupin historického šermu (hřiště za kulturním střediskem na Vráži).
28. 10. – Den vzniku samostatného československého státu (kladení věnců u památníků)
17. 11. – Den boje za svobodu a demokracii (ClubKino, hudební skup. pro mládež, zdarma)
Prosinec – Vánoční trhy (termín bude upřesněn).
Za Černošice kulturnější Pavel Blaženín
Budeme rádi když se nabízených akcí zúčastníte.

Hudba Jakuba Jana Ryby a jeho současníků
Zveme vás na celovečerní koncert s průvodním slovem, který se uskuteční v sobotu
21. 5 od 20.00 v sále Základní umělecké školy ve Střední ulici 403. Účinkují členové dua
Viola d’amore Karel Prokop (klavír) a Jiří Šimáček (viola). Na programu budou díla Antonia Vivaldiho: koncert D dur pro violu d´amore a klavír; Jana Křtitele Vaňhala: sonata
es dur, 1. věta pro violu a klavír, Wolfganga Amadea Mozarta: sonáta č. 5 pro housle a klavír a Jakuba Jana Šimona Ryby: koncert F dur pro housle a klavír, premiéra nově naleze(pb)
ného rukopisu.

Černošice hostí rockový festival Bigbeatové dunění
V sobotu 14. května od 15.00 bude na dvou scénách – zimní stadión a ClubKino
– probíhat 2. ročník rockového festivalu černošické Bigbeatové dunění. Vystoupí Škwor,
Krucipüsk, Vítkovo kvarteto, Ready Kirken, Gaia Mesiah, Boby Houda & Naslouchejte
hlasu vypravěče, Deliqent, Lokomotiva Planet, Timudej, Preweet, Petr Mach & band, Dyk
je to jedno a vítěz Šiba Music Chance. Vstupné je 200 Kč. Předprodej od 1. 5. v ClubKinu
(pb)
a v trafikách u Václavků.

Brožura o Černošicích je stále v prodeji
V černošických trafikách a v pokladně MěÚ je stále v prodeji pěkná brožurka o našem
městě, ve které se mimo jiné dočtete o historii, architektuře a slavných osobnostech Černošic. V brožuře najdete také informace z oblasti turistického ruchu, kultury a přehledovou
mapku. Autorkou brožury s názvem Černošice – letovisko u Prahy, je paní Adriana Primusová, o pěkné fotografie se postaral Petr Kubín. Vydání brožury podpořilo grantem město
Za odbor kultury Pavel Blaženín
Černošice.
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Dětský sbor Chorus Angelus přijme nové zpěváky
přípravná oddělení pro děti ve věku od
5 do 9 let. Na zkouškách, které se konají
jedenkrát týdně v ZŠ v Dobřichovicích
a Mokropsech, se děti učí základům zpěvu
i hudební teorie, zpívají zejména lidové
a dětské písně. Koncertní sbor sdružuje
hudebně nadané děti ve věku od 7 do 16 let
a zkouší dvakrát týdně v aule ZŠ Dobřichovice. Kromě běžných zkoušek mohou děti
navštěvovat i individuální hodiny hlasové
přípravy, vedené hlasovým pedagogem.
Chorus Angelus je dětský pěvecký sbor
Každý rok organizuje sbor týdenní zimní
sdružující děti, příznivce a přátele z Dobsoustředění na horách a dvoutýdenní letní
řichovic, Černošic, Řevnic, Všenor, obou
v tuzemsku, kde se tvoří základ repertoáru
Třebaní, Karlštejna a dalších obcí dolního
na novou sezonu.
Poberouní. Při společných projektech se
V současné době se děti připravují na
v něm setkávají nejen děti, ale i muzikanti,
účinkování
v nové hře Parcifal režiséra
divadelníci a filmaři. Sbor pořádá konDavida
Jařaba,
kterou bude uvádět Pražské
certy v Praze, v našem regionu i v dalších
komorní
divadlo
v Divadle komedie. Premístech celé republiky. Má za sebou i řadu
miéra
se
uskuteční
29. dubna, další předstazahraničních zájezdů. Podílel se na natáčení
vení
pak
4.
a
27.
května.
filmové hudby, muzikálu, dabingu a řady
Jako každý rok, tak i letos bude Chorus
reklam a byl hostem v pořadech České teAngelus
nabírat nové děti do přípravných
levize a natočil a vydal osm CD. Současný
oddělení.
V průběhu jarních měsíců sborrepertoár sboru není vyhraněn. Tvoří ho
hudba duchovní i světská, lidová píseň, díla mistr osobně navštíví všechny školky a nižší
renesanční, barokní, klasická, ale i skladby ročníky prvního stupně základních škol. Děti obdrží dopis pro rodiče s informacemi.
současných autorů.
Chorus Angelus má v současné době dvě

O úrovni sboru se můžete sami přesvědčit na některé z akcí, které
pro vás v regionu připravujeme. Tradiční koncert hlavního
sboru i přípravných oddělení
se uskuteční ve středu 15. 6.
od 18.00 v kostele v Karlíku.
Děti též vystoupí jako hosté
18. 6. v Lesním divadle v Řevnicích na celodenním rockovém
festivalu.
Ivana Veselá, manager sboru,
603 289 337, Chorus Angelus,
www.noise.cz/chor.
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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BAMBAS, Petr: Zakázaná extáze – české povídky; BĚLOHRADSKÁ, Hana: Titanik a jiné povídky; BRAUN, Jackson Lilia: Kočka, která si potrpěla na rtěnku;
BROWN, Dan: Šifra mistra Leonarda; CIMICKÝ, Jan: Strážce majáku; GABRIEL, Petra: V zajetí kardinála; GRAFTONOVÁ, Sue: R… jako risk; GRAHAMOVÁ,
Caroline: Bezpečné místo – anglická detektivka; HASSEL, Sven: Vojenská káznice
– válečný román; HIGHAM, Charles: Letec; CHAMBERLAIN, Diana: Světlo pod
hladinou – román pro ženy; MARGOLIOVÁ-KOVÁLYOVÁ, Heda: Na vlastní kůži; PEARS, Iain: Neviditelná chvíle rozhodnutí – historický román; RADEMACHER, Cay: Tajemství esejů – detektivní román z antického Říma; SILVERBERG,
Robert: Strážci lebek – sci-fi; SKÁCELOVÁ, Radka: Manželství a jiné pohromy
– humorné příběhy; SPARKS, Nicholas: Noci v Rodanthe; WOOLRICH, Cornell:
Noční můry.
Pro studenty a náročnější čtenáře:
BRIGHT, Michael: Lidožrouti – fascinující studie zvířat, jejichž kořistí se stal
člověk; ERICKSON, Carolly: Anna Boleynová – životopis; GROSJEAN, Nelly:
Velká kniha aromaterapie; MIESALA-SELLIN, Luna S.: Kameny a květy – léčba
kameny; SUCHÝ, Ondřej: Werichův Golem a Golemův Werich; ŠIŠKA, Miroslav:
Historické miniatury; ŠŤÁHLAVSKÝ, David: Výpravy opačným směrem – cestopis; TOMÁŠ, Eduard: Paměti mystika; VOLFOVÁ, Jana: Českých dějin hrátky
ošidné.
Pro děti a mládež:
ERBEN, Karel Jaromír: Pták Ohnivák a jiné pohádky; FERSTL, Roman: Brutální třicetiletá válka; LANCZOVÁ, Lenka: Kapky rosy; LOMOVÁ, Lucie: Anča
a Pepík – komiks; OELEMANN, Christian: Jednou a dost – knížka pro chlapce.

Otevírací doba v městské knihovně:
Pondělí: 9.00 – 11.30, 12.30 – 18.00.
Středa: 9.00 – 11.30, 14.00 – 20.00.
Čtvrtek: 12.30 – 16.00.
Pátek: 9.00 – 11.30.
Připomínáme, že všichni zaregistrovaní čtenáři naší knihovny mají zdarma přístup na
internet. Pro velký zájem je lepší si termín předem telefonicky rezervovat. Přijďte, těšíme
se na vás.

Město Černošice hledá spolehlivého kronikáře
Město Černošice hledá schopného člověka, který by svědomitě vedl kroniku obce. Bližší informace podá odbor kultury na tel.: 2 5164 1116 nebo kultura@mestocernosice.cz.
(red)

48

kultura

Zajímavé filmy v černošickém ClubKinu
10. 5. od 20.00 – ClubKino: Příběhy obyčejného šílenství (ČR, SR, SRN/2005, režie
P. Zelenka (komediální love story o různých podobách lásky od Petra Zelenky).
Hrají: I. Trojan, Z. Šuláková, N. Divíšková, M. Krobot, J. Bartoška.
19. 5. od 20.00 – CluKino: film slavného režiséra E. Kusturici Černá kočka, bílý
kocour (Fra., Jug., Něm./1998). Hrají: F. Aidani, A. Bekir, J. Destani, B. Katičová.
Bujaře poetické vyprávění o dvou zestárlých gangsterech a jedné nepovedené
svatbě s ženichem i nevěstou na útěku. Doporučuji všem, kdož mají rádi kvalitní komedie a balkánskou hudbu.
(pb)

Hledáme staré fotografie Černošic i poničené kapličky
Odbor kultury hledá jakékoli staré fotografie Černošic. Prosíme všechny, kdož takové „poklady“ mají, aby mne kontaktovali
na níže uvedeném čísle. Pro fotografie si
osobně zajedu a po okopírování je vrátím.
Odbor kultury by rád zrestauroval poničenou výmalbu nedávno zrenovované černošické kapličky, kterou „lidová tvořivost“
zcela zničila. Obracím se proto na všechny
obyvatele města s prosbou o pomoc. Uvítám
jakékoli staré fotografie, ze kterých by bylo
patrné, jak výmalba kapličky původně vypadala. Děkuji za pomoc.
Za odbor kultury Pavel Blaženín, tel.: 251 641 116, e-mail: kultura@mestocernosice.cz
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