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z radnice

60. schůze rady města

ze dne 19. ledna 2005
• rada města ukládá OISM svolat jednání
ohledně řešení křižovatky Vrážská – Husova – Dobřichovická – Mokropeská a části
ulice Husova ve spolupráci se CityPlanem
a dotčenými subjekty

• rada města souhlasí s podpisem smluv
o dílo – projektová dokumentace na akce
Rekonstrukce ul. Karlštejnská, Riegrova,
Urbanistická studie centra města Černošice
a Rekonstrukce křižovatky Vrážská–Mokropeská s firmou CityPlan
• rada města bere na vědomí informaci
z jednání o definitivní verzi PD ulic Smetanova, Tyršova, Mokropeská, Střední a Školní
za účasti firem SÚDOP, CITYPLAN a města;
komunikace budou projektovány v duchu
nové koncepce – dešťová kanalizace bude
minimalizována s ohledem na omezené
finanční prostředky; projektové práce probíhají v úzké spolupráci SÚDOP a CityPlan
a jsou v souladu s koncepcí CityPlanu; rada
požaduje, aby ulice Střední byla vyprojektována v celém rozsahu bez chodníků
• rada města rozhodla, že v současné době
není ve finančních možnostech města vyhovět žádosti o prodloužení kanalizace a vodovodu v ulici Akátové a v lokalitě Habřiny
• I. rada města konstatuje, že v současné době nemá k dispozici žádný volný obecní byt;
II. rada ukládá odboru soc. věcí kontaktovat
žadatele a zjistit, zda je v možnostech města
pomoci žadateli jiným způsobem
• rada města ukládá SÚ zadat prověření
aktivní zóny toku řeky Berounky
• rada města souhlasí se stavbou kabelového
vedení NN pro nové rodinné domy (ulice
Mokropeská) dle návrhu stavební komise
(Pokračování na straně 6)

Na titulní straně: Na masopust jedině
s pořádnou muzikou

z radnice

Dík patří všem černošických spolkům a sdružením

Začátek nového
roku bývá obdobím,
kdy také spolky
a sdružení působící
v našem městě hodnotí svou předchozí
činnost a plánují
své aktivity pro rok
letošní. Je velice
potěšující, že jsou jich v Černošicích bezmála
tři desítky. Mnohé z těchto spolků a sdružení
přinášejí pomoc, zábavu i poučení už celá
desetiletí, a přesto nás mají čím oslovit i dnes.
Ráda bych při této příležitosti zmínila činnost
alespoň dvou z nich. A to právě těch, které mají
v našem městě velmi dlouhou tradici. V uplynulých týdnech jsem měla možnost zúčastnit
se valné hromady Sboru dobrovolných hasičů
Mokropsy a výroční členské schůze místního
sdružení Českého červeného kříže a ráda bych
se s vámi podělila o své dojmy z těchto setkání.
Profesionalita, obětavost, dobrý tým

Kdybych měla velice stručně vyjádřit svou
dosavadní zkušenost s mokropeskými hasiči,
asi nejvýstižnější by bylo konstatování, že jde
o vysokou profesionalitu, obětavost a dobrý
tým. Vím, že slovo obětavost se ze současného slovníku téměř vytrácí, ale prozraďte mi,
jak jinak vyjádřit, že mezi námi žije početná
skupina lidí připravených čtyřiadvacet hodin
denně, bez ohledu na osobní pohodlí, během
několika minut sednout do hasičského auta
a vyrazit na pomoc ostatním nehledě na nebezpečí, které jim v každém okamžiku zásahu
hrozí. Tito lidé věnují navíc každoročně stovky
hodin přípravě techniky a zázemí, a to vše bez
jakýchkoliv požadavků na finanční kompenzaci. Za město musím konstatovat, že v případě
povodní či jiných havárií jsou zcela nenahraditelní. Nepřehlédnutelná je však i jejich tradiční
spolková činnost v této části našeho města. Zejména tradiční mokropeský masopust a práce
s mládeží, pro kterou jsou jistě autentickými

vzory, jsou toho důkazem. Pominout nelze ani
aktivity hasičů v oblasti životního prostředí,
tradiční je v tomto směru sběr železného
šrotu či akumulátorů. Musím přiznat, že jsem
byla zklamána, když se do sbírky na zlepšení
vybavení mokropeských hasičů zapojilo jen
minimum obyvatel našeho města.
Ráda bych zdůraznila, že si velice vážím
i činnosti našeho černošického sdružení dobrovolných hasičů, i oni neodmyslitelně patří ke
spolkovému životu v obci.
Hlavní je pomoc druhým lidem

Místní sdružení Českého červeného kříže
je co do počtu členů v našem městě největší.
Svou prací navazuje na skvělé prvorepublikové
tradice a dokonce by se dalo říci, že z popisů
jejich různých akcí vyvěrá i jistá míra vlastenectví. Je velice zajímavé a poučné poslouchat
vyprávění o poznatcích z výletů pořádaných
a připravovaných s velikou znalostí místopisu
i historie. Hlavním smyslem činnosti sdružení
však zůstává nezištná pomoc druhým lidem.
Naše členky se tradičně zapojují do organizování dárcovství krve, zdravotnické osvěty, humanitárního sběru šatstva a v neposlední řadě
již několik let podporují vesničky SOS. Dokonce se dá říci, že si jednu rodinu v SOS vesničce
„adoptovaly“ a jsou s ní v trvalém kontaktu.
Na první pohled by se mohlo zdát, že částky,
kterými jednotlivé aktivity podporují, nejsou
nijak závratné. Mají však obrovskou hodnotu.
K nepominutelným zásluhám členek ČČK patří i obecně lidský zájem o své okolí, zejména
o staré a nemocné. Sestry je navštěvují a snaží
se jim pomáhat ze všech svých sil.
Vím, že jsou v Černošicích i další spolky
a sdružení, jejichž členové pracují velice obětavě a jsou pro naše město velikým přínosem.
A i když jsem zmínila jen dva, ráda bych na tomto místě jménem města poděkovala i všem ostatním za vše, čím život v našem městě obohacují.
Helena Langšádlová, starostka
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Zpráva z 15. zasedání zastupitelstva města Černošice

V sále Městského kulturního střediska na Vráži se 10. února uskutečnilo 15. zasedání Zastupitelstva města Černošice.
Zastupitelé se dostavili téměř v plném počtu, chyběli jen tři.
Z řad obyvatel města dorazila především skupina zhruba deseti
skalních návštěvníků. Program zasedání byl poměrně stručný,
obsahoval jen dva body, u kterých se předpokládala obsáhlejší
debata.
První bod se týkal nové kotelny případně jiných s nájemníky
návrhu modifikace (vlastníky) dohodnutých úprav společných
smlouvy o nástavbě na panelové domy prostor.
určené k privatizaci. Minulé zastupitelstvo
Akční plán strategie rozvoje
tuto smlouvu neschválilo, neboť dva zaDruhý bod, u kterého se předpokládala
stupitelé se zdrželi hlasování a zbývajících obsáhlejší diskuse, se týkal schválení návrdeset souhlasících ke kladnému usnesení
hu Akčního plánu strategie rozvonestačilo.
je města. Konkrétní podoba navrHned v tomto bodě se zastupitel
ženého dokumentu, který zpracoManda (KSČM) postaral o mírný
vala komise rady města pracující
rozruch, když navrhl nejen odmítve složení Langšádlová, Rádl, Manutí této smlouvy, ale i odvolání
šatová, Jirout, Klokočková, Jaroš,
městské rady. A to z toho důvodu,
J. Dvořák, vycházela jednak z řady
že předložila smlouvu navrhující
konzultací s Ing. Glázrem (který
zastupitelstvu prodat střechu, která
tyto strategie zpracovával již pro
je stále ještě ve vlastnictví města (reřadu obcí a je v těchto záležitostech
spektive právo něco na této střeše vybudo- konzultantem všech obcí regionu Dolní
vat) za malou částku (700 tisíc) bytovému Berounka), dále pak z provedené SWOT
družstvu. Námitku, že požadovaná částka analýzy (anketní akce, do níž se mohli
vychází ze smluv, které již jednou zastupi- zapojit všichni obyvatelé města) a z plánů
telstvo velkou většinou odsouhlasilo, nevzal a vizí, které byly obsahem jednotlivých
tento zastupitel v potaz a dále trval na svém volebních programů, k jejichž prosazování
návrhu radu města odvolat.
dostali zastupitelé mandát (podrobněji se
O tomto návrhu také zastupitelstvo ná- k tomuto strategickému plánu vyjadřuje
sledně hlasovalo. Pro návrh byli dva zastupi- můj text na straně 18).
telé (Manda a Koubek), dvanáct zastupitelů
K tomuto bodu se skutečně dle předpobylo proti a čtyři se hlasování zdrželi. Takže kladu rozproudila obsáhlá debata, ve které
návrh nebyl přijat.
zazněla celá řada názorů, otázek a odpovědí.
Pak zastupitelstvo přistoupilo k hlasování Zastupitelé se například tázali, jak může jedo návrhu na schválení předložené smlouvy no zastupitelstvo přijetím dokumentu, který
a většinou dvanácti hlasů proti třem absti- náš právní řád nezná, případně reálně zavánencím a třem nesouhlasům smlouvu při- zat jakékoliv budoucí zastupitelstvo k nějajalo. Částka 700 tisíc bude celá využita ve kému rozhodování (nijak) či proč není obsaprospěch stávajících obyvatel panelových hem „akčního plánu“ rovnou i finanční plán
domů a bude z ní uhrazena investice do (jednalo by se o tak hrubý odhad, že by byl
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zcela bezcenný). Další zastupitel navrhoval
věnovat tomuto bodu samostatné jednání
(ačkoliv toto zastupitelstvo bylo především
kvůli tomuto bodu svoláno). Další zastupitel
vyjádřil názor, že návrh je třeba ještě dopracovat (autentický výrok zastupitele, který
před rokem a půl veřejně slíbil vypracovat
„bezpečnostní koncepci města“ a dodnes
nepředložil zastupitelům ani jedinou větu
z této „koncepce“). Další ze zastupitelů se
zase domníval, že by bylo vhodné jmenovat
konkrétní radní, kteří budou osobně odpovědní za plnění jednotlivých vizí „akčního
plánu“ (předložený návrh tímto pověřoval
placené zaměstnance jednotlivých odborů
městské úřadu s tím, že jednotlivým radním
pochopitelně přísluší především kontrolní
funkce ve věci plnění příslušných realizačních usnesení).
Připomínky z řad přítomných deseti občanů se vesměs týkaly toho, zda je obsahem
strategie i jejich vlastní konkrétní podnět
(ačkoliv názor jednoho občana je názorem
jedné pětitisíciny obce byly v případě častější shody rovněž do analízy a strategie
přiměřeně zapracovány).
Další dotaz se týkal toho, odkud se bere
údaj ve SWOT analýze o předpokládaném
počtu obyvatel v roce 2010 (vychází z podkladů k Územnímu plánu, který byl schválen
v roce 1996).
Na závěr této široké debaty byl navzdory
řadě úvah, které postupně zazněly, předložen jen jediný pozměňující návrh. A to
vzít předložený návrh na vědomí s tím, že
by se materiál měl dopracovat (navrhovatelem ovšem nebylo řečeno jak konkrétně,
ani kdo by to měl udělat). Tento návrh
získal v zastupitelstvu podporu šesti hlasů
při šesti abstinencích a šesti nesouhlasech,
takže nebyl přijat.
Následně se hlasovalo o návrhu schválit
předložený Akční plán strategie rozvoje

města. Pro tento návrh se vyslovilo deset
zastupitelů (ODS, KDU-ČSL, SNK a ČSSD),
dva zastupitelé se zdrželi (SNK, KDU-ČSL)
a proti návrhu hlasovalo šest zastupitelů
(KSČM, Volba pro město a US). Zastupitelstvo tedy k tomuto bodu nepřijalo žádné
usnesení a nikomu ani nic neuložilo.
S ohledem na fakt, že návrh „akčního
plánu“ byl poměrně dlouho všeobecně
známý (před dvěma měsíci byl kompletně
uveřejněn v Informačním listu a každý občan či zastupitel si tak mohl v dostatečném
předstihu připravit konkrétní připomínky),
a že absence tohoto dokumentu může naše
město znevýhodňovat při žádostech o dotace z EU, je takové rozhodnutí (respektive
nerozhodnutí) zastupitelstva trochu překvapivé.
Další body prošly lehce
Dalším bodem bylo pojmenování jedné
uličky v Dolních Mokropsech po herci brněnského Divadla Na provázku Františku
Kocourkovi. Tento návrh byl zastupitelstvem přijat bez problémů. Stejně tak jako
zrušení několika obecních vyhlášek, které
jsou nyní řešeny úpravou zákona, a odsouhlasení smlouvy s firmou Knetl o darování
pozemku na Ladech a odkoupení (převedení) části kanalizace vybudované touto
firmou v téže lokalitě.
Závěrečné body se týkaly finančních záležitostí. Zastupitelé nejprve schválili přijetí
dotace z EU ve výši 200 tisíc eur na opravu
komunikace Fügnerova z fondu Phare 2003
a přijali i návrh na další rozpočtové opatření.
Příště jen o rozpočtu
Krátce před půl devátou pak bylo zasedání
zastupitelstva ukončeno. Další se předpokládá na počátku března v Mokropsech a bude
zcela věnováno návrhu rozpočtu města na
Aleš Rádl, místostarosta
rok 2005.

5

z radnice

60. schůze rady města

ze dne 19. ledna 2005

(Dokončení ze strany 2)
• rada města souhlasí s přístavbou RD (garáže) č. p. 1372 na pozemku parc. č. 2028/2
a 5 v Černošicích (ul. Hradecká)
• rada města souhlasí se stavebním úpravami domu č. p. 1716 na pozemku parc. č.
2686/61, 2686/109 v Černošicích (Všenorská ul.)
• rada města nesouhlasí s udělením výjimky
ze stavební uzávěry a s povolením připojení
sítí v Černošicích (Madridská ul.)
• rada města souhlasí s přístavbou rodinného domu č. p. 370 na pozemku parc. č. 2503
v Černošicích (ul. Střední)
• rada města souhlasí s přestavbou chaty č. ev.
1175 na pozemku parc. č. 4055 v Černošicích
• rada města souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemcích parc. č. 2290, 2291
v Černošicích (ulice Na Marsu)
• rada města souhlasí s přístavbou zádveří
a venkovních schodů domu č. p. 145 na
pozemku č. kat. 145 a 147 (ul. Libušina)
• rada města souhlasí s demolicí stávající
chaty a stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 1791 v Černošicích
• rada města souhlasí s dočasnou stavbou
tří fóliovníků na pozemku č. parc. 4503/10
v Černošicích (pod Topolskou)
• rada města souhlasí s návrhem zadání veřejné zakázky na realizaci staveb devíti ulic a pro
realizaci navrhuje oslovit další firmy: EKIS,
Černošická stavební, BES, s.r.o. Benešov
• rada města souhlasí s provedením přeložky NN a VO (z důvodu rekonstrukce komunikace Slunečná) za cenu 300 407 Kč firmou
Elektromontáže Lety
• rada města souhlasí s vybudováním povrchu ulice Arbesova pouze za předpokladu,
že se podaří získat celou komunikaci do
vlastnictví města
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• rada města souhlasí s poskytnutím
příspěvku na tlakovou kanalizaci v ulici
Ke Hřišti 1422 ve výši 17 000 Kč
• rada města souhlasí s poskytnutím
příspěvku na tlakovou kanalizaci v ulici
Ke Hřišti 1310, ve výši 17 000 Kč
• rada města ukládá OISM předložit kompletní zprávu o finančních nákladech na
čerpací stanici – kanalizace Topolská
• rada města souhlasí s výměnou bojleru
v obecním bytě s ohledem na to, že se v nejbližší době nepředpokládá privatizace této
bytové jednotky
• rada města bere na vědomí Záznam z jednání o městském centru v Černošicích
• rada města souhlasí s prodloužením
lhůty na podpis kupní smlouvy na pozemek č. parc. 2314/1 v k. ú. Černošice do
30. 4. 2005
• rada města souhlasí s tím, aby přeložka
rozvodů NN a telefonních kabelů z pozemku č. parc. 381/9 v k. ú. Černošice byla vedena po pozemku města; další části žádosti
– odstranění stávajících břemen – ukládá
rada města vyřešit OISM
• rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy
o zřízení věcného břemene – vedení veřejné
telekomunikační sítě na pozemku č. parc.
PK 708/7 v k. ú. Černošice a doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení
• rada města souhlasí s prodejem pozemků
č. parc. 4072/2, 4071/2 a 4071/1 o celkové
výměře 280 m² v k. ú. Černošice a doporučuje zastupitelstvu ke schválení za cenu
350 Kč/m²
• I. rada města ukládá OISM svolat jednání
ve věci dořešení komunikace na č. p. 1682/
123 – pokračování ulice Čapkova; II. rada
ukládá OISM zajistit urychleně vydání
stavebního povolení na vybudování komunikace na pozemku č. p. 2804/1; III. rada
ukládá OISM urychleně připravit další etapu prodeje pozemků města (zasíťovaných)

z radnice
• rada města ukládá OISM pokračovat
v započatém jednání o návrhu vzájemného
darování pozemků mezi Městem Černošice,
Povodím Vltavy a panem Jaroslavem Klánem
• rada města souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 15 000 Kč na pořádání
tradičního Mokropeského masopustu dne
5. 2. 2005
• rada města souhlasí s podpisem dodatku
č. 1 ke smlouvě o komplexním zabezpečení
likvidace odpadu (Rumpold – P s.r.o.) pro
r. 2005 – kontejnery na sběr velkoobjemového odpadu budou nadále předmětem
smlouvy s firmou Rumpold
• rada města souhlasí se zasláním odpovědi
vlastníkům pozemků v lokalitě Na Koutech
– podnět k návrhu 4. změny územního plánu
sídelního útvaru Černošice dle návrhu SÚ
• rada města prosí p. tajemníka o prověření
návrhu na schválení nařízení na ochranu
ovzduší v městě Černošice
• rada města ukládá TS vypsat poptávkové
řízení – čištění komunikací dle předloženého návrhu zadání a oslovit nejméně 5 firem
specializovaných na čištění komunikací
• rada města souhlasí a pověřuje odbor TS
vypsáním poptávkového řízení – vysprávka
komunikací
• rada města nesouhlasí s plánovanou opravou vozidla TS Multicar 25 do schválení rozpočtu a žádá o předložní dalších nabídek
• rada města žádá komisi ŽP o urychlené
projednání a předložení návrhu vhodných
dřevin pro náhradní výsadbu v ulici Školní
včetně odhadu nákladů
• rada města bere na vědomí, že odbor VaK
osadil za měsíc prosinec 7 ks vodoměrů, za měsíc leden (od 1. do 16. 1. 2005) 14 ks vodoměrů
• rada města bere na vědomí, že 12. 1. 2005
v ranních hodinách došlo k havárii vodovodního řadu v ulici Topolská; při této havárii došlo k zatopení pozemku u č. p. 475,

následnému vyplavení septiku, ohrožení
zdroje pitné vody; zvolen byl postup, při
němž byla zřízena vodovodní přípojka do
48 hodin po vzniku havárie
• rada města bere na vědomí svodku městské policie za rok 2004
• rada města projedná otázku uzavření dodatku veřejnoprávní smlouvy č. 2 – Třebotov,
jehož hlavní úpravou je cena za poskytovanou
službu, která se proti roku 2004 zvedla z částky 120 tisíc Kč na částku 320 tisíc Kč; rozsah
vykonávaných povinností na území této obce
se dle aktuálních potřeb zvýšil na 1 pracovníka a 40 hodin týdně; z tohoto důvodu žádá
velitel MP o navýšení počtu strážníků městské
policie na celkový počet 6; II. rada projedná
navýšení počtu strážníků v souvislosti s přípravou rozpočtu na rok 2005
• rada města bere na vědomí, že OK spolupracuje se Státním památkovým ústavem
a s arch. Zdeňkem Lukešem a snaží se též
o spolupráci s OK a památkové péče Středočeského kraje; sebrané materiály budou
využity k propagaci města
• I. rada města bere na vědomí informace
o grantech Turistika 2005 a souhlasí s navrženým postupem; II. rada souhlasí s pořízením sochy šachové věže v rámci projektu;
III. rada souhlasí, aby odbor kultury pracoval na přípravě naučné stezky Černošickou
architekturou
• rada města souhlasí s návrhem, že se město
Černošice stane spoluorganizátorem regionálního veletrhu Černošice 29. 4.–1. 5. 2005
• rada města souhlasí s bezplatným zapůjčením sálu MěKS Českému červenému kříži
(členská chůze dne 12. 2. 2005)
• rada města požaduje, aby náklady spojené
se zavedením centrálních registračních míst
byly státem uhrazeny v plné výši
• I. rada města jmenuje tyto členy hodnotící
komise – Dostavba kanalizační a vodovodní sítě v Černošicích: PhDr. Jirout, p. Wolf,
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z radnice
Ing. Kubištová, p. Rádl; I. rada jmenuje tyto
náhradníky hodnotící komise – Dostavba
kanalizační a vodovodní sítě v Černošicích:
pí. starostka, p. Adam, pí. Mašatová
• rada města bere na vědomí přehled plateb
za prodané pozemky města
• rada města ukládá OK připravit přivítání
nově přistěhovaných občanů a přípravu informačních materiálů pro nově přihlášené
občany
• rada města doporučuje zastupitelstvu
města ke schválení dokument Strategie rozvoje města
• rada města ukládá p. místostarostovi
připravit schůzku se zástupci chatařových
osad
• rada města ukládá OISM ve spolupráci
s OK připravit prezentaci projektů – hřiště
(21. 3. 2005)
• rada města ukládá odboru dopravy projednat umístění svodidel (šipek) v serpentinách ulice Vrážská
• rada města souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 20 000 Kč na sbírku na
pomoc Asii vedenou u organizace Člověk
v tísni
• rada města souhlasí s vyčleněním finančních prostředků ve výši 5 000 Kč na dárky
pro děti v dětských domovech
• rada města schvaluje vyřazení opotřebovaného DHM dle návrhů ředitelky MŠ
Husova
• rada města bere na vědomí jízdní řád ČD
a nemá k němu výhrady
• I. rada města pověřuje TS ve spolupráci
s odborem dopravy realizovat dopravní
značení v okolí Masopustního náměstí dle
projektu; II. rada ukládá odboru dopravy
zajistit umístění značky zákaz stání na Masopustním náměstí v souladu s projektem
• rada města pověřuje TS zabudováním
sloupků do chodníku v ulici Komenského (po
stanovení jednotného městského mobiliáře)
vzhledem k tomu, že po tomto chodníku cho-
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dí děti do školy a komise dopravní považuje
za potřebné zabránit parkování na chodníku
• rada města pověřuje TS vyznačením vodorovné dopravní značky V 12c – zákaz
zastavení (podélná žlutá čára) v ulici Školní
v místě vyústění ulice V Rokli
• rada města pověřuje OISM a stavební
dozor nad rekonstrukcí ulice Slunečná, aby
zajistil otočení všech kanalizačních vpustí
na Slunečné tak, aby podélné otvory byly
kolmo na okraj vozovky
• rada města pověřuje provést v úseku Mokropeské ulice mezi křižovatkami se Školní
a Jahodovou následující opatření: odbor
TS – dosypat pruh podél vozovky kamenivem a upravit úsek tak, aby bylo zajištěno
bezpečné vyhýbání a dosypat a vyasfaltovat propadlé starší překopy komunikace;
odbor dopravy a OISM – přimět majitele
nových domů k odstranění záborů komunikace (materiál, maringotky, dřevěné kozy
chránící chodníček k vozovce) a dokončení
bezpečného napojení ulice Ostružinové investorem (dosypání jam)
• rada města pověřuje pí. starostku jednáním s ředitelem OŘ Policie ČR Praha západ
o možnosti realizace plošné dopravní akce
zaměřené na nesprávné parkování ve městě
• rada města ukládá TS odstranit přebytečné
dopravní značky v ulici Ke hřišti (maximální rychlost 30 km/h a nerovnost vozovky)
• rada města ukládá odboru dopravy projednat vybudování přechodu pro chodce
na ulici Radotínská v prostoru mezi ulicí
„bezejmennou“ (u Ptáčníků) a budoucím
prostorem pro Sportpark Berounka
• rada města ukládá OŽP projednat s prodejci monočlánků umístění sběrových nádob na použité monočlánky
• I. rada města souhlasí s podpisem smlouvy
o spolupráci se stavební společnost Knetl ve
věci vybudování chodníku a dobudování VO na pozemcích 2717/1, 2917/62 za
předpokladu, že stavba bude odpovídat

z radnice
schválené projektové dokumentaci; v případě nesplnění podmínek ze strany stavební
společnosti Knetl je město oprávněno zadat
práce jiné firmě a případný rozdíl v ceně
díla vymáhat na společnosti; II. při splnění
podmínek smlouvy rada souhlasí se stavbou
na přilehlých pozemcích
• rada města ukládá OD projednat možnost
umístění dopravní značky Zákaz zastavení
na ulici Vrážská v úseku od přechodu pro
chodce po železniční přejezd (Kazínská).

61. schůze rady města
ze dne 2. února 2005
• rada města souhlasí s přeložením SR4
– ul. Karlštejnská za podmínky dodržení
postupu vstupu do komunikace (povolení,
poplatek, uvedení komunikace do původního stavu a předání městu)
• rada města souhlasí s rozšířením sítě kNN
v ul. Zd. Lhoty za podmínky dokončení
stavby před započetím konečné fáze rekonstrukce povrchu komunikace a za podmínky dodržení postupu vstupu do komunikace
(povolení, poplatek, uvedení komunikace do
původního stavu a předání městu)
• rada města souhlasí s rozšířením sítě NN
v ulici Smetanova za podmínky dodržení
postupu vstupu do komunikace (povolení,
poplatek, uvedení komunikace do původního stavu a předání městu)
• rada města souhlasí s dělením pozemku
parc. č. 3531 a sloučením pozemků 3534/1,
3533, 3531a (Stará Vráž) dle návrhu
• rada města souhlasí se stavbou RD na
poz.č. 2917/140; stavbu je možno povolit až
po kolaudaci komunikace
• rada města souhlasí s přístavbou RD
č.p. 366 na pozemku 2282,3,4 v Černošicích
(ulice Střední)
• I. rada města souhlasí s rozšířením el sítě
VN, kNN a stavbou TS (ulice Javorová) za
podmínky dodržení postupu vstupu do
komunikace (povolení, poplatek, uvedení

komunikace do původního stavu a předání městu); II. rada ukládá OISM připravit
smlouvy o zřízení věcného břemene
• rada města souhlasí s přeložením sítí VN
a kNN v souvislosti s dostavbou ZŠ v Černošicích (ul. Školní) za podmínky dodržení
postupu vstupu do komunikace (povolení,
poplatek, uvedení komunikace do původního stavu a předání městu)
• I. rada města bere na vědomí nabídku
SÚDOPu na vypracování studie napojení
Fügnerova – Karlštejnská.; II. rada doporučuje zastupitelstvu koupit pozemek za
účelem rekonstrukce mostu; III. rada ukládá
pí. starostce znovu svolat jednání s majiteli
a projednat kupní cenu
• I. rada města odkládá své rozhodnutí ve
věci Žádost o vybudování chodníku v ulici
Radotínská do doby komplexního vyřešení
přilehlých prostor; II. rada ukládá informovat žadatelku
• I. rada města ruší výběrové řízení na vybudování veřejného osvětlení (Lada-sever);
II. rada ukládá TS konzultovat nové zadání
podmínek výběrového řízení se správcem
VO, přesně specifikovat technické podmínky a stanovit pravidla výpočtu tak, aby nemohlo dojít k neporovnatelným výsledkům
• I. rada města souhlasí s variantou „se stropem“ ve věci Stavební úpravy bývalé kotelny
v budově MěÚ na kancelář SÚ; II. rada ukládá TS podílet se na rekonstrukci nejvyšší
možnou měrou
• rada města souhlasí s předloženým komplexním, etapovitě navrženým výhledovým
řešením celého prostoru – lokalita Vráž,
U cihelny
• I. rada města souhlasí s vypracovanou
studií společensko kulturní zahrady města
Černošice – zahrada ZUŠ; II. rada ukládá
starostce projednat další postup realizace se
zpracovatelem projektové dokumentace
• rada města souhlasí s nákupem sporáku pí.
Jelínkové s přihlédnutím ke specifické situa-
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z radnice
ci žadatele (sociální a zdravotní důvody)
• rada města bere na vědomí změnu stavby
před dokončením (domy G a H v centru Vráž);
nemá námitek vzhledem k tomu, že stavba je
zmenšena (viz usnesení 2. 1. 28. rada 60)
• I. rada města ukládá OISM projednat
s žadateli, aby realizace přípojek K+V v ulici
Zd. Lhoty a Šeříkové byla bezpodmínečně
dokončena do doby zahájení budování povrchu komunikace
• I. rada města trvá na tom, že přístupová
komunikace pro pěší bude plně hrazena
investorem tří „viladomů“ na pozemku č. k.
2251 v Černošicích (Vrážská ul.); II. další
vyjádření rada odkládá na příští jednání;
III. rada ukládá OISM přizvat investora na
příští jednání rady
• I. rada města souhlasí s úpravou technologie čerpání a elektrotechnologie – čerpací
stanice Topolská – dle zpráv do rady dne
5. 1. a 19. 1. 2005 a souhlasí s tím spojenými
vícenáklady ve výši 145 172 Kč vč. DPH;
II. rada ukládá OISM předložit do příštího
zasedání rady města kompletní zprávu o finančních nákladech na čerpací stanici
• I. rada města ve věci Řešení problematiky
výstavby v lokalitě Lada Stavební společností
Knetl, s. r. o., souhlasí se zněním darovací
smlouvy na darování pozemku parc č. 2917/
1 a darování spoluvlastnického podílu na
pozemku parc. č. 2917/62 a zněním kupní
smlouvy na stavby komunikace, vodovodu
a splaškové kanalizace vybudované na pozemcích parc.č. 2917/1 a 2917/62; II. rada doporučuje tyto smlouvy ke schválení zastupitelstvu města; III. rada souhlasí s uzavřením
smlouvy o spolupráci na vybudování veřejného osvětlení a chodníků podél komunikace, která je předmětem darovací smlouvy
• rada města souhlasí s přijetím daru pozemku p. č. 129/6 PK v Riegrově ul. od
SK Sokol Černošice nutným pro realizaci
rekonstrukce ul. Riegrova a doporučuje zastupitelstvu přijetí daru pozemku 129/6 PK
odsouhlasit
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• I. rada města souhlasí se zněním smlouvy
o poskytnutí grantu z prostředků Programu
Phare 2003 na rekonstrukci komunikace Fügnerova a třetí variantou financování; II. rada
doporučuje zastupitelstvu souhlasit s přijetím
grantu a souhlasit se zněním smlouvy
• rada města schvaluje vyřazení opotřebovaného DHM – odbor kultury, technických
služeb, VaK a odbor informatiky – dle návrhů
• I. rada města bere předložený nástin
rozpočtu 2005 na vědomí; II. rada ukládá
FO předložit na jednání příští rady a prosí
o účast na projednání Ing. Duovou
• rada města odkládá rozhodnutí ve věci
platebních terminálů pro platby platebními
kartami, které měly být nainstalovány na
obou pokladních pracovištích (Černošice
i Praha)
• rada města souhlasí s vypsáním výběrového řízení na strážníka MP
• rada města bere na vědomí výši základní
částky na úplatu za předškolní vzdělávání
v mateřské škole podle § 6 vyhlášky o předškolním vzdělávání, a to částku 665 Kč měsíčně
• rada města doporučuje důsledně trvat na
tom, že zásyp komunikací po výstavbě inženýrských sítí bude prováděn schválenými
technologiemi (zásyp pískem, štěrkem)
• rada města bere na vědomí informaci odboru informatiky, že MF potvrdilo smlouvy
o postoupení majetkových práv k licencím soware v celkové účetní hodnotě
4 333 901,34 Kč; v odpovědi na dopis zaslaný
na základě usnesení z 55. schůze rady města
Černošice ze dne 27. 10. 2004 MF sděluje, že
neodůvodněné prodlení způsobilo MV, které
smlouvy zaslalo MF až dne 31. 12. 2004
• rada ve věci Mandátní smlouva č. M007/
2003 trvá na požadavku, aby do konce března 2005 bylo zahájeno projednávání změny
č. 3 podle smlouvy
• I. rada města odkládá své rozhodnutí ve

z radnice
věci Mandátní smlouva č. M008/2003 (navýšení ceny o 200 000 Kč) na příští jednání;
II. rada pověřuje paní starostku jednáním
s mandatářem s cílem připravit podklad
po vypracování dodatku č. II k mandátní
smlouvě M008/2003
• rada města ukládá odboru SÚ zapracovat
do návrhu zadání 4. změny územního plánu
sídelního útvaru Černošice v rámci dohadovacího řízení následující body: a) – Z4 -14
– vypustit změnu – lesopark; b) – Z4 -7 – dořešit přístup k pozemkům přes Biokoridor
č. 8 (LBK 66); c) – Z4 -1 – variantně řešit
umístění mostu přes Berounku na upravené
trase výhledové komunikace; d) – v řešeném
území vyčlenit plochu pro nový vodojem
• I. rada města ukládá odboru informatiky
ve spolupráci s odborem dopravy, životního
prostředí a stavebním úřadem do dvou měsíců stanovit předpis pro datové zaměření jednotlivých sítí a předat tento předpis odboru
dopravy, životního prostředí a stavebnímu
úřadu; II. rada ukládá odborům dopravy, životního prostředí a stavebnímu úřadu požadovat – v podmínkách pro povolování staveb
v Černošicích – předání digitálního zaměření kolaudovaných liniových staveb a staveb
pozemních komunikací, a to podle stanoveného předpisu a v případech, kdy se tato
měření provádí; III. rada odkládá rozhodnutí
o pořízení digitální technické mapy města na
pozdější dobu; IV. rada ukládá odboru SÚ
o této skutečnosti informovat předkladatele
nabídky digitální technické mapy města
• rada města souhlasí s uspořádáním akce
městské policie – 13. 5. 2005 Branně bezpečnostní akce v Černošicích
• rada města odkládá rozhodnutí o koupi
10 prodejních stánků a 10 výstavních panelů
po schválení rozpočtu
• rada města souhlasí s výstavbou vyhlídky
na Staňkovce za předpokladu, že na tento
projekt bude získán grant (Mikroregion

Dolní Berounka připravuje k podání grant
na Rozhledny Karlštejnska)
• rada města odkládá na příští zasedání
rady při projednávání návrhu rozpočtu žádost OK na navýšení prostředků pro oblast
kultury na 400 tisíc (grant pro oblast kultury
pro rok 2005)
• I. rada města souhlasí s účastí Černošic
na akci Sousedská s městskou částí Praha 5
a ukládá odboru kultury pokračovat v přípravě této akce; II. rada ukládá odboru kultury prověřit možnost čerpání prostředků
z fondů EU na tuto akci
• rada města nesouhlasí s možností objednat si vánoční trhy u specializované firmy
a pověřuje odbor kultury zajistit vánoční
trhy vlastními silami
• rada města se připojuje k akci Vlajka pro
Tibet a souhlasí s vyvěšením tibetské vlajky
dne 10. 3. 2005
• rada města souhlasí s programem jednání
zastupitelstva 15. dne 10. 2. 2005 doplněným
o navržené body
• I. rada města bere na vědomí zápis investiční komise – vyjádření k plynofikaci MŠ
Karlická (IK doporučuje plynofikaci MŠ);
II. rada ukládá OISM předložit tři nabídky
na zpracování projektové dokumentace plynofikace MŠ
• rada města ukládá TS opravit povrch
vozovky po pravé straně před železničním
přejezdem směrem na Radotín
• I. rada města ukládá OISM, aby prověřil na
základě jakého povolení je složena zemina
na pozemcích města 555/XX v rámci stavby
rekonstrukce Slunečné; II. rada ukládá odboru OISM zjistit plochu zabraného pozemku
a dobu, po kterou je zemina skladována
a tuto informaci předložit radě na příští zasedání
• rada města souhlasí s pořízením doplňků
pro slavnostní příležitosti do obřadní místnosti.
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Je na čase předat štafetu, říká autor a také režisér
skvělých mokropeských masopustních představení

Nápadité a barevnými kostýmy zářící představení odstartovalo 5. února proslavený mokropeský masopust. Se svolením starostky pak z centra dění, nově zrekonstruovaného Masopustního náměstí, vyrazil průvod s muzikou na spanilý pochod obcí. Všude se mu dostalo vřelého
přijetí a pohoštění. Už sedmnáctý masopustní maratón zakončila zábava v ClubKinu.
Masopust je součástí církevního roku a jako líbilo, společně jsme přemýšleli, co bychom podobdobí je každoročně jinak dlouhý. Označují se nikli dál. A tak vznikl nápad obnovit tradici majím nejen poslední tři dny před Popeleční středou sopustu,“ vzpomínají Marcela a Káťa. Vůdčím
oznamující čtyřicetidenní velikonoční půst, ale duchem všeho byl hasič Jarda Rybka, zkušený
celé období lidových veselic, radovánek a zábav. ochotník, který v Mokropsech hrával divadlo
Křesťanský kalendář toto období odstartoval ještě v době, kdy tu masopust byl každoroční
ukončením vánoční doby, tedy první nedělí po běžnou zábavou. Byli však u toho i Tomáš Pech,
svátku Zjevení Páně či Svatých tří králů. Konec Zdena Nová a Jaroslav Novák. Oslava v Mokmasopustu závisí ovšem na Popeleční středě, ropsech proběhla v létě 1988 a v zimě 1989 už
která nastává čtyřicet dnů před Božím hodem se slavil první masopust.
velikonočním. A protože datum Velikonoc určuje
Program má svého autora
každým rokem první neděle po prvním jarním
Zpočátku masopustní představení odehrály
úplňku, končí masopustní doba nejdříve 3. úno- děti. Postupně však herců přibývalo a předstara, nejpozději však 9. března.
vení se měnila. Všechna však měla společného
Tolik připomenutí, co to vlastně masopust je.
Kdo se však stará o to, aby se v obci opravdu
slavil a aby jeho konec byl veselý a zábavný?
Nadšenců, kteří přispívají svou troškou do
mlýna a pomáhají kde se dá, je hodně. Oslovili
jsme proto jen ty, kteří stáli u samého počátku
znovuzrození mokropeských masopustů a dodnes jsou jeho vůdčími osobnostmi.

autora a režiséra – Břetislava Slováčka, herce
pražského Divadla Na fidlovačce. Málokdo ví, že
Břéťa nově otextoval i řadu písniček, které se zažily, lidé si je zpívají a myslí si, že je znají z rádia.

První masopust – zima 1989
Marcela Látalová vedla v minulosti dětský
taneční soubor působící pod Městským kulturním střediskem, Káťa Slováčková zase soubor
dramatický. A protože pracovaly spolu, uspořádaly pro své svěřence i společný letní tábor. „Už
ten první byl tak úžasný, že jsme se rozhodly jej
opakovat. Každé léto jsme pak nacvičily nějaké
divadlo a hrály ho vždy tam, kde jsme pobývaly.
Později jsme představení přenesly do Mokropes, aby jej viděli i babičky, maminky, příbuzní
a známí. V roce 1988 Mokropsy slavily 900 let
výroční první zmínky o obci a my jsme na táboře
pro tuto příležitost nacvičily s dětmi zábavnou
férii. Tehdy s námi spolupracovali a úžasně nám
pomáhali mokropeští hasiči. A protože i jim se to
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„Připravit program bylo velice těžké. Důležité
bylo rozhodnout, jaký styl má vlastně masopust
mít. Nemohli jsme jej dělat tak, jak jej dělají
někde v jižních Čechách, musel to být masopust
náš. A od prvního představení je to stálé hledání.
Jde o to, aby to bylo nenásilné, pozvolné, aby to
vycházelo z lidí, aby si to s přibývajícími roky
čím dál víc dělali sami,“ upozorňuje pan režisér,
který tak jako ostatní dělá svou práci zdarma.
„O peníze nejde. Lidi to dělají z nadšení a radosti.
Protože součástí masopustu je i to, když se vystoupení zkouší, když se dávají dohromady kostýmy. Společenské povědomí je přitom úžasné,“
dodává Břetislav.

naše máma, pak, když už nebyla, tak chvilku i já.
Teď už je druhým rokem peče Lada Sklenářová
a Alena Číhalová je zdobí. Vždy jde asi o čtyřicet
srdcí, které nejen vyrábějí, ale jejich výrobu i samy platí,“ připomíná Ivan.

Nejen divadlem živ je masopust
Zpočátku děti hrály svá představení na zemi.
Diváků bylo málo, a tak to stačilo. Pak herci
účinkovali na stojanech a dokonce i na valníku.
Hráli i na lešení postaveném tesařem panem
Jírou. Pódium v současné podobě poskytuje
dlouholetý sponzor, firma Šiba pana Barchánka,
která letos nabídla k večerní zábavě i sál ClubKina. Ozvučení náměstí pravidelně obstarává
Michal Skála. Mokropeská pekárna pana Haška
jako obvykle podpořila soutěž dětských masek.
Tradičními a nedocenitelnými spoluorganizátory jsou vždy hasiči, k nimž také každoročně
směřuje finanční příspěvek města.

Dík za přijetí průvodu
Masopust není jen o divadle, ale i o průvodu.
O něm lidé někdy ani nevědí a rozprchnou se
dřív, než vyjde. „Průvod ale nechodí tam, kde ho
nechtějí. Proto dopředu domlouváme, kde by se
měl zastavit a zahrát. Vždy okolo dvaceti pozvání dostaneme. A přitom to není jednoduché, někde pečou pohoštění i z deseti kilogramů mouky.
Jen pro zajímavost jsem spočítal, že za sedmnáct
masopustů vyšlo občerstvení na domluvených
zastávkách na půl milionu,“ oceňuje dárce jeden
z tradičních organizátorů mokropeského masopustu Ivan Látal. Zvláštností jsou velká voňavá
perníková srdce. Dostávají je paní domácí tam,
kde je průvod vlídně přivítán. „Časem jsme
zjistili, že je obdarovaní nesnědí, ale schovávají
si je, aby jim voněla celý rok. Srdce začala dělat

Ivan Látal

Foto Štěpán Látal

Čas na předávání štafety
Děti, které před sedmnácti lety odehrály první masopustní představení postupně dospívaly,
odcházely a s divadlem začali pomáhat i místní
ochotníci. „Letos si masopustní představení sehráli vlastně obyvatelé obce sami. A proto si myslíme, že je nejvyšší čas, aby tradici, která se za
uplynulých sedmnáct let vybudovala, také sami
udržovali. Dnes už mají masopustní představení
určitou formu, je to už nějak dané, jsou už nějaké písničky, ví se jak na to, a v duchu této lidové
zábavy by se mohlo pokračovat. My to nemůžeme
dělat věčně,“ uzavírá Břetislav Slováček.
PS: Samo se to neudělá. S přípravou masopustu je hodně práce. Účinkující věnují to nejcennější – čas! Čas na zkoušení a přípravu. Každý
masopust jsme si ověřovali, že ještě platí dobré
slovo, dobré sousedské vztahy, ochota naslouchat a domluvit se.
Tak tedy Tomáši, Honzo, Markéto, je na čase a je to na vás!
(sj)
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Jsem ráda, když mohu lidem pomáhat,
říká nositelka prestižního titulu Sestra roku

Pražský Žofín byl počátkem února místem konání významné události. Vyvrcholila
tu celorepubliková soutěž o titul Sestra roku 2004. V prestižním klání měly své úspěšné zastoupení i Černošice. V kategorii nemocniční péče zvítězila dlouholetá obyvatelka města sestra Karolina Moravcová, která se s námi podělila nejen o své dojmy ze
soutěžních bojů, ale hovořila i o vztahu k práci a k lidem okolo ní:
Žofín? To je v sesterské
Dvaačtyřicet let u lůžka
obci veliká sláva. Je těžké
Letos, 15. července, už to
se tam dostat i jako dibude dvaačtyřicet let, co pravák. Setkání konané pod
cuji u lůžka. A to nepřetržitě.
záštitou Vize 97 Dagmar
Tu práci mám ráda a mám
Havlové, ministerstva
vždy radost, když mohu nězdravotnictví a časopisu
komu pomoci. Prošla jsem
Sestra získává každý rok
velmi těžkými odděleními,
na prestiži. Vždyť vedle
pracovala jsem dlouho na
paní Havlové se pravikoronární jednotce a na
delně zúčastňují minisoddělení „srdečních budíků.“
tři Škromach a Svoboda,
Ambulance mě ale moc neletos přišla i ministryně
těšila, vždy mě těšilo lůžko.
Buzková. S napětím se
Posledních patnáct let pracuji
vždy očekává, zda přijde
ve Všeobecné fakultní neVítězka s cennou trofejí
i Václav Havel. Když je
mocnici na první interní klito možné, chodí mezi nás velice rád a sklízí nice. Jsem vrchní sestrou u profesora Klenera,
přitom velké ovace.
známého hematoonkologa, kde se mimo jiné
Na rozhodnutí je minuta
léčí krevní choroby a dělají se transplantace
Každý rok se na Žofín probojují tři čtyř- kostní dřeně. Na klinice pracují opravdové léčlenné skupinky finalistek. Soutěží v oborech kařské špičky, od kterých se mám stále co učit.
ambulantní, sociální a nemocniční péče. Praha je vůbec velkým vědeckým magnetem
Každé ze skupin předvedou herci scénky, při pro svět, v březnu tu bude poprvé v historii
kterých imitují ošetření pacienta v jednom světový kongres o transplantaci kostní dřeně,
z oborů a dělají při tom chyby. Úkolem sester kterého se také zúčastním.
je sledovat jejich „práci“ a pak během minuty
Povolala mě i škola
všechny chyby zaznamenat. Některé jsou
Samozřejmě tím, jak jsem získávala zkušenosti
opravdu okaté, poznal by je i laik, ale některé
ve špitále, povolala mě i škola a léta už externě
je schopna postřehnout jen opravdu zkušená
učím. Ale učitelství bych se úplně věnovat neprofesionální sestra. Mně se to povedlo, ale
chtěla, chyběl by mi pacient, přímý dotek, velmi
s vítězstvím jsem vůbec nepočítala. Ve chvíli,
ráda jdu mezi lidi a hovořím s nimi.
kdy vyhlásili mé jméno, jsem o sobě téměř
Píle a sebevzdělávání
nevěděla. Slétli se na mě novináři a fotograNa Žofíně se mě ptali, jak si vydobýt úspěch
fové a hlavně přišel můj milovaný a ve velké
úctě chovaný Václav Havel, se kterým se v práci. Odpověď je jednoduchá. Píle, píle
známe od roku 1972. Měla jsem totiž tu čest a neustálé sebevzdělávání. Díky tomu, že jsem
v „dobách minulých“ neváhala a učila se cizí
ošetřovat jeho tatínka.
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jazyky, vyhrála jsem v roce 1992 konkurz a šla vážně. A to všechno bylo, vedle profesních
studovat do Německa management v ošetřo- znalostí, rozhodující pro to, že jsem byla
vatelství. Takto získaných vědomostí jsem pak nominována do finále soutěže na Žofín.
silně využívala u nás.
Černošičtí měli dveře otevřené
Cesta do světa a na Žofín
Černošice mám moc ráda, bydlím tu od

Znalost jazyků byla rozhodující i v době,
kdy jsem po revoluci spoluzakládala Českou asociaci sester. Byly jsme tři a já jsem
byla pověřena reprezentovat asociaci v zahraničí. Moje první mise vedla na Jamajku,
pak přišla Amerika, Kanada, Jihoafrická
republika, Zimbabwe a zakrátko jsem procestovala téměř celý svět. Při tom jsem však
musela dobře „prodávat“ Českou republiku.
V tom mi hodně pomohl Čechokanaďan
Charlie Kasal, který měl u nás v televizi
svoji Tolk show. Prozradil mi finty „zahraničních loktů“ a pomohl mi perfektně
přeložit stanovy asociace pro Světovou
organizaci sester se sídlem v Ženevě, jejímž členem jsme se chtěli stát. Podařilo se
a Česká republika resp. naše asociace byla
už v roce 1994 ve Světové organizace sester. V roce 1996 jsem pak v Řecku převzala
dekret od Evropské skupiny sester a Česká
republika byla i v Evropě. A pak jsme se
úplně otevřeli světu, který nás začal brát

šestačtyřicátého roku. Řada starousedlíků
mě zná od mala. Každému ze svého okolí
jsem se snažila pomoci, neznám případ, kdy
bych řekla ne! Mnozí byli na mém pracovišti nebo jsem je ve fakultní nemocnici
doporučila k vyšetření či k operaci. Jsem
hrdá i na to, že jsem do Černošic přilákala
profesora Vladimíra Tesaře, přednostu kliniky nefrologie u nás ve fakultní nemocnici,
a jeho ženu Petru, výbornou onkoložku.
Tato lékařská rodina je a dále bude pro černošické přínosem.
Perlička na konec
Moderátora žofínské soutěže pana Rosáka
překvapilo, když jsem se přiznala, že trénují
mozek studiem hebrejštiny a také to, že
jsem více než jedenáct let ošetřovala kardinála Tomáška. V arcibiskupském paláci, kam
jsem dojížděla, jsem si v blízkosti tak skvělého člověka, jakým kardinál byl, vždy „nabila
(sj)
baterky“ pro další žití.

Přátelský rozhovor sestry Karolíny Moravcové (vpravo) s Dagmar a Václavem Havlovými nechal
zapomenout na dramatické soutěžní chvíle.
Foto archiv časopisu Sestra
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Akční plán strategie rozvoje, Lisabonská agenda,

Operační program, Fond soudržnosti a my

Je možné, že z toho shluku slov v nadpisu článku je někomu
srozumitelné až to zájmeno na konci. Bohužel je však nanejvýš
aktuální si tuto novodobou novořeč co nerychleji všeobecně
osvojit, protože v běžném životě se budeme patrně stále častěji
setkávat s řadou jedinců, kteří se pomocí těchto kódů skutečně
dorozumívají. A kromě toho, že spolu vážně hovoří touto svéráznou bruselštinou, tak ještě navíc mohou rozhodovat o tom, na co
a komu se dají nějaké peníze.
Tedy rozumějte, ne jejich peníze, ale naše
peníze. Ty, které tady naše orgány od každého z nás vyberou, pak je pošlou do toho
jejich ústředí, odkud se pak zase vracejí
zpátky k nám domů. Pochopitelně ale již jen
k těm, kteří si o ně umí tím pěkným jazykem
správně říci (= umí zpracovat projekt, v němž
se použijí správná klíčová slova a který je
v souladu s dlouhodobou strategií žadatele
i dárce, a navíc se trefí do správného operačního programu, ve kterém je zrovna v tu chvíli
dost peněz).
Konkrétně se například našemu městu nyní
takto podařilo získat peníze na opravu ulice
Fügnerova. Nikoliv však jen proto, že ta ulice
je zoufale rozbitá, ale proto, že je to příjezd
k hokejovému stadionu a příslušný EUfond
právě ten rok podporoval „cesty za sportem
a prací“ (Dobřichovice dostaly na cyklostezku
a Řevnice si za peníze z téhož fondu spraví
cestu do budoucí „průmyslové zóny“, kde je
dnes sice jen jedna provozovna, ale to se pak
změní). Kdyby někdo někde v EU rozhodl, že
sportu již bylo dosti a prosadil, že tento EUfond bude podporovat „cesty za vzděláním“,
museli bychom do té stejné žádosti zařadit ulici Riegrovu, protože tam je knihovna, a kdyby
si v Bruselu někdo usmyslel, že je třeba zlepšit
„cesty na poštu“, tak by to u nás vyhrála ulice
Poštovní (v Dobřichovicích by ale měli smůlu,
protože u pošty už novou ulici mají).
Někomu to možná může znít absurdně, ale
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v centrále EU skutečně žije řada velmi dobře
placených úředníků, kteří se trvale zabývají
vymýšlením takovýchto celoevropských témat,
podle nichž se pak rozdělují peníze, které do
EU předtím zaslaly jednotlivé členské státy.
Není proto nikterak překvapivé, že v této
nové době již nestačí, že se po volbách sejdou
zvolení zastupitelé a na základě spojitelnosti
svých programů, k jejichž realizaci dostali od
voličů mandát, se domluví na tom, co chtějí za
příslušné volební období udělat a s kým. Nyní
již nestačí mít na začátku volebního období
normální programové prohlášení. Je třeba
zpracovat „akční plán strategie rozvoje“. Což
je totéž, ale jinak se to jmenuje.
Co naplat, že faktická závaznost a vůle realizovat takový dokument je stejně dána vždy
jen volebním horizontem samotných zpracovatelů a náš právní řad navíc žádné takové
dokumenty na rozdíl od například „územních
plánů“ vůbec nezná. Nyní jsme v EU, a tak
prostě platí, že absence takových „strategií
rozvoje“ či „akčního plánu“ se může pro naše
město projevit jako nepříjemný handicap ve
chvíli, kdy si moudří posuzovatelé naší žádosti
o příspěvek na nějaký projekt nebudou moci
ověřit, že to, o co žádáme, vážně považujeme
za pro nás důležité, protože to máme zapsané
mezi prioritami našeho „akčního plánu strategie rozvoje“.
Všechny uvažované aktivity, cíle, plány, vize
a priority, které se zvolení zastupitelé snaží tak
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jako tak ve svém vymezeném čase realizovat,
je proto nyní třeba sepsat do tohoto jednoho
dokumentu s tím pěkným názvem. Pak jej
předložit zastupitelům ke schválení, aby bylo
zřejmé, že na tom, co je v takovémto dokumentu zapsané, panuje aktuálně většinová
shoda. Teprve takový dokument je pak možné
zaslat na Krajský úřad a následně se na něj
odvolávat při úsilí vydolovat z EU alespoň
malou trošičku z našich vlastních peněz.

Byla sestavena příslušná komise a veřejnost
byla vyzvána k zaslání vlastních podnětů či
námětů. Výsledky této společné práce pak byly
uveřejněny v Informačním listu, aby veřejnost
měla dostatek času se s tímto dokumentem
ještě dále podrobně seznámit. Následně pak
byl konečný produkt předložen zastupitelům
k vyjádření jejich stanoviska.

Zastupitelstvo v sobě však bohužel nenalezlo schopnost se k tomuto dokumentu jakýmNěkdo by se možná mohl zeptat, zda se
koli způsobem vyjádřit respektive přijmout
ty nejrůznější, jednou již někde zapsané cíle,
k němu nějaké kladné či záporné usnesení
plány, vize a priority mohou ještě v čase nějak
a dokonce nikomu ani nic neuložilo (dopraměnit. Příkladnou odpověď na tuto otázku
covat, změnit, předělat). Je tedy teď trochu
můžeme nalézt v osudu nyní často zmiňované tzv. „Lisabonské agendy“. To je totiž právě nejasné, jak má rada města s tímto „akčním
takový „akční plán strategie rozvoje“ sepsaný plánem strategie rozvoje“ dále nakládat.
Žádná nejasnost však dle mého názoru
pro celou Evropskou unii, který byl slavně vyhlášen v roce 1999 pod ústředním shrnujícím naopak není v tom, jak má rada města dále
heslem „dohnat a předehnat“ (míněny USA). nakládat s tím, co bylo vlastním obsahem
Teď, v závěru první pětiletky uplatňování tohoto „akčního plánu“.
této agendy, byly bruselské orgány nuceny
Vzhledem k tomu, že tento dokument
konstatovat, že touto „agendou“ vytčených z valné části shrnoval věci, na kterých rada
cílů se Evropské unii bohužel nepodaří města již dávno dlouhodobě pracuje, jsou pro
dosáhnout a priority, cíle a plány je nutno občany města prospěšné a navíc jde o záměry
drobně pozměnit způsobem, který je možné již vesměs obsažené v našich volebních proopsat heslem „udržet se alespoň v dohledu“. gramech, budeme v tom zkrátka s veškerým
V takovém úřednickém ráji, kde se kloubí nunasazením pokračovat i nadále.
lová odpovědnost s královským platem, totiž
Ono je totiž docela pěkné nekonečně dlouplatí, že cílů, plánů a vizí musí být vždy víc
ho
mluvit o tom, „co se má udělat,“ a mezi zanež situací, které nezávisle na těchto plánech
stupiteli
je vskutku nemálo těch, kteří se této
reálně nastávají.
činnosti vášnivě rádi věnují, ale kdyby ti, kteří
Vraťme se však zpět k nám domů
opravdu něco dělají, měli vždy čekat, až si ti,
Abychom nevystavili naše město riziku, že kteří o práci chtějí jen mluvit, vzpomenou
v době, kdy se budou schvalovat nějaké další
na vše, co ještě chtějí říci, tak by se toho věru
projekty, které budou předkládány do jedmnoho neudělalo.
notlivých „opatření společného regionálního
Jen ten Evropskou unií předepsaný papír
operačního programu“, bude právě těm našim
(dokument),
na kterém budeme mít ty naše
projektům chybět nějaká podstatná náležitost
požadovaná odbornými hodnotiteli, zahájili plány všechny pěkně sepsané, nám asi ještě
jsme v dostatečném předstihu i my práce na nějakou chvíli bude chybět. Ale snad nám
vytvoření vlastní „strategie rozvoje“. Zejména s tím na Krajském úřadě a v Evropské unii
drobet posečkají.
Aleš Rádl, místostarosta
pak z ní vycházejícího „akčního plánu“.
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Problém parkování u provozoven vznikl před novelou zákona
Parkování neboli doprava v klidu musí
být vyřešeno u každé stavby, u které se
předpokládá, že by k ní mohli její uživatelé či návštěvníci přijíždět nebo u ní
parkovat. Parkování řeší i vyhláška 137/98
Sb., kterou se provádí stavební zákon. Ta
říká, že ke každé bytové jednotce musí
být minimálně jedno parkovací stání, a že
k rodinnému domu musí být parkovací
stání v garáži nebo odstavná plocha pro
parkování vozidla na pozemku vlastníka
té nemovitosti.
Proč někde místa jsou a někde ne

povolí jen za podmínky, že bude zároveň
zajištěno parkování.

V současné době stavební úřad při povolování provozoven vždy požaduje projekt
dopravy v klidu (projekt parkování). Proto
podnikatel, který chce otevřít provozovnu
nebo část rodinného domu na ni přestavět,
musí zabezpečit, většinou na svém pozemku, i parkování. Tuto povinnost však může
řešit na i základě smlouvy s vlastníkem
jiného pozemku. Ve výjimečných případech je část parkovacích míst na základě
smlouvy umístěna na pozemku města. JiCo však v současné době trápí město nak stavební úřad požaduje, aby parkování
nejvíc, je parkování u provozoven. Řada bylo zajištěno na soukromých pozemcích
z nich byla totiž schvalována a povolována v rozsahu, který vychází z hodnot uvedeještě před rokem 1998, tedy před rozsáh- ných v normě. Ochoten je však přijmout
lou novelou stavebního zákona a otázka i výpočet podle vyhlášky hl. města Prahy.
parkování nebyla řešena tak striktně, ja- Počet parkovacích míst je však v obou příko dnes. To je i odpověď na otázku, proč padech v podstatě stejný. U každé provoněkteré provozovny mají parkování vy- zovny však musí být vyhrazeno i parkovací
řešeno a jiné nikoli. Stavební úřad může místo pro osoby se sníženou pohyblivostí.
zasáhnout jen v případě, že parkovacími Musí mít takový rozměr, aby umožnilo
místy nedostatečně vybavené provozovny plné otevření dveří zaparkovaného vozidla
požádají například o rozšíření. To pak a přesednutí na invalidní vozík.
(sj)

Samoobsluha na Vráži rozšířila nejen prodejní, ale i parkovací plochu.
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Středních škol je dostatek, rodiče by se neměli bát

Přihlášky na střední školy jsou podány. Podle nového školského zákona však mohli žáci
devátých tříd podat jen přihlášku jedinou. Je třeba se obávat následků takového rozhodnutí?
O tom hovoří zástupce ředitele Základní školy Černošice Mgr. Vratislav Bartášek:
Já si myslím, že škol je dostatek a dětí méně.
Zda je nový systém s jedinou přihláškou
na střední školu dobrý či špatný, nemohu říci. Převis poptávky není zas až tak velký, aby se
Musí se vyzkoušet. Dřívější výhoda spočívající rodiče museli bát, že se jejich dítě na střední
v tom, že žáci mohli souběžně podat několik školu nedostane. Třeba to nebude přesně ta
přihlášek jak na státní, tak soukromé školy, určitá škola, ale střední škola to určitě bude.
však až tak rozhodující pro přijetí nebyla. NejVaši žáci jsou tradičně úspěšní.
žádanější školy si do druhého kola přijímaček
Na střední školy se od nás hlásí zhruba
stejně nechávaly volných jen pár míst.
dvě třetiny dětí. Třetina na gymnázia, třetina
Bojí se rodiče nového systému?
na střední odborné školy a zbytek na střední
Spíše panovala obava z neinformovanosti. odborná učiliště. Každoročně jde o sedmdesát
Dlouho dopředu nikdo nevěděl, co bude. Chy- až osmdesát dětí, které se dostávaly na zvolené
běla prováděcí vyhláška k novému zákonu, což školy z devětadevadesáti procent už prvním
rodiče znervózňovalo. Vyšla až na přelomu kole. Právě vysoké procento přijetí na gymroku a rodiče chtěli nová nařízení znát už od názia svědčí o vysoké kvalitě výuky našich
září.
učitelů. Myslím, že se rodiče nemusí obávat
Šance pro přijetí na střední školu se ne- neúspěchu dětí při přijímacích zkouškách ani
zmenšily?
v letošním roce.
Ptal se Stanislav Janovský

Velká část škol otevře i druhá kola přijímacích řízení

Nový školský zákon neukládá ředitelům středních škol otevřít druhé kolo přijímacích řízení. Přesto se tak v mnoha případech stane. Které školy tak učiní, kdy to bude,
kdy a kde budou uvedeny potřebné informace? Odpovědi na tyto otázky poskytla
starostka města a předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost zastupitelstva Středočeského kraje Helena Langšádlová:
Část středočeských škol, neboť mohu včetně přesného počtu přijímaných žáků do
hovořit pouze o nich, sice opravdu otevře druhého kola mohou být uveřejněny až poté,
jen první kolo přijímacích řízení, ale v tuto co proběhne správní řízení o případných odchvíli se zdá, že velká část škol otevře i kolo voláních proti nepřijetí v prvních kole. Tady
druhé. Některé to deklarují už nyní s tím, že je maličký problém. Tato řízení skončí na jeduvádějí i počty přijímaných žáků pro druhé notlivých školách v různých časech a stejně
kolo, někteří ředitelé se chtějí rozhodnout až tak budou vyhlášeny termíny druhého kola
po patnáctém březnu podle toho, kolik žáků přijímacích řízení.
a s jakým prospěchem se k nim bude hlásit,
Tento systém je nový, teprve se ukáže, naa někteří ředitelé se chtějí rozhodnout až po- kolik se osvědčí. Věřím ale, že většina dětí se
té, co proběhnou přijímací řízení v prvním dostane na zvolené školy. Na druhé straně
kole. To je postup, který je ředitelům škol zkušenost uplynulých let ukazuje, že většina
umožněn. Předběžné nezávazné informace škol, o které byl velký zájem, otevírala druhé
budou ve středních Čechách uveřejněny po kolo pouze formálně, takže změna není až
prvním kole na webových stránkách na ad- zas tak veliká, jak by se mohlo na první po(js)
rese www.stredocech.cz. Závazné informace hled zdát.
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Plánované snížení počtu policistů starostku znepokojilo
Starostka města a předsedkyně Bezpečnostní
rady obecního úřadu obce s rozšířenou působností Černošice Helena Langšádlová požádala
dopisem ředitele správy Středočeského kraje Policie ČR plukovníka Vladimíra Ladovského, aby
ji blíže seznámil s plánovaným vývojem počtu
policistů a služeben v tomto správním území.
„V únoru byly zveřejněny informace o připravovaném snížení počtu policistů ve Středočeském kraji o 174, což mě znepokojilo. Přesnou
informaci o této prognóze nepodal ani pan ministr vnitra Bublan na setkání se zástupci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Pouze
jsme byli ujištěni, že chystaná redukce stavu se
bude týkat zejména Policejního prezidia. Důvodem mého znepokojení je fakt, že jen v období
1992–2004 se zvýšil počet trvale hlášených
obyvatel v našem správním území ze 76 092
na 87 004 a další nárůst lze s jistotou očekávat.
Nezanedbatelnou zátěží je i 30 tisíc rekreačních
objektů a množství industriálních ploch. Od
starostů 79 obcí našeho správního území vím
o neustále se opakujících požadavcích na zřízení nových policejních služeben. Ráda bych proto
věděla, zda se s ohledem na trend v demogra-

fickém vývoji počítá s nárůstem počtu policistů
i služeben,“ stojí v dopise starostky.
Zcela uspokojivé vysvětlení neposkytl starostce města ani náměstek ředitele správy Středočeského kraje Policie ČR Ing. Petr Hostek, se
kterým se sešla na MěÚ Černošice.
„Pan náměstek mě sice informoval o chystané reorganizaci, která umožní, aby policistů
pohybujících se přímo v ulicích bylo co nejvíce,
nicméně žádné kroky ještě učiněny nebyly. Nyní
budeme čekat i na to, jak dopadnou jednání,
které povedou pan ředitel s panem hejtmanem,
kterému jsem tento dopis dala také na vědomí,
a uvidíme, zda se v navrhované strategii řízení, ale i v politických jednání podaří zohlednit
právě velký nárůst počtu obyvatel ve středních
Čechách a s tím spojený požadovaný nárůst
počtu policistů. Všichni, včetně pana ministra
Bublana, se kterým jsem o tom také hovořila,
připouštějí, že redukovat by se měly především
počty policistů na Policejním prezidiu a na místech, kde nejsou v přímém kontaktu s občany,“

uzavřela starostka města.

(sj)

Náměstek ministra odmítl zvěsti o rušení živnostenských úřadů
Na pozvání starostky Heleny Langšádlové
navštívil 16. února Městský úřad Černošice
v Podskalské náměstek ministra průmyslu
a obchodu Ing. Karel Tureček v doprovodu
vedoucího oddělení evidence a informačních
služeb odboru živností ministerstva Mgr. Pavla Jakla. Za město a městský úřad je přivítali
starostka města, tajemník městského úřadu Bc.
František Dvořák a vedoucí odboru Obecního
živnostenského úřadu Ing. Hana Vyhnalová.

sdělovacími prostředky. Naopak vyzdvihl úkol
živnostenských úřadů jako centrálních registračních míst pro podnikatele.

Mgr. Jakl poté hovořil o zavádění nového
informačního systému živnostenských úřadů,
který by měl být na přelomu února a března
funkční na všech živnostenských úřadech hlavního města a do konce roku na celém území
republiky jako jednotný systém umožňující postupné napojení na další registry veřejné správy.
Hlavním cílem návštěvy bylo seznámení Rychlost vybudování a optimálního fungování
Ing. Turečka s prací živnostenského úřadu. Pra- jednotného registru je však závislá na legislacovníci úřadu mu poskytli jak informace statis- tivních změnách.
tického charakteru, tak i konkrétní poznatky
Náměstek ministra přislíbil městu podporu
z praxe. Náměstek ministra při té příležitosti při meziresortních jednáních o prodloužení
jednoznačně odmítl informaci o rušení živnos- smlouvy o pronájmu budovy v Podskalské
tenských úřadů, která proběhla počátkem roku ulici.
(hv)
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Strážníci vyjížděli k několika vážným dopravním nehodám

V poslední době došlo v katastru města
Černošice k několika vážným dopravním
nehodám. Jedna z nich se stala 23. ledna
v dopoledních hodinách v ulici Radotínská.
Řidič, který tu pravděpodobně nezvládl
řízení svého vozidla, však z místa nehody
ujel. Věc byla předána k šetření Policii ČR.
Další z nehod se udála 27. ledna v 9.20
mezi Černošicemi a Solopiskami. Řidička
tu nezvládla svůj vůz a narazila do stromu. V havarovaném vozidle zůstala až do
příjezdu hlídky městské policie. Na místo
byl rovněž přivolán lékař. Při této dopravní
nehodě vzniklo podezření na požití alkoholu. Věc byla opětovně předána k šetření
Policii ČR.
Bezvládný muž byl bez dokladů
– 25. ledna ve večerních hodinách přijala
městská policie oznámení, že v prostoru
kolejiště mezi stanicemi ČD Černošice
a Mokropsy leží bezvládné tělo. Hlídka
městské policie ihned vyjela na místo
a v prostoru mokropeské železniční zastávky našla asi pětačtyřicetiletého muže
v bezvědomí a bez dokladů. Na místo se
dostavila i záchranná služba. Muž byl přenesen do sanitního vozu podchlazený a ve
velmi špatném stavu. Skončil ve Fakultní
nemocnici Motol.
Vyšetřovatelům krádeží poklopů svitla
naděje – 26. ledna v odpoledních hodinách
obdržela městská policie od jednoho z obyvatel města zajímavý poznatek týkající se
krádeží kanálových poklopů. Celá věc byla
předána k prověření Policii ČR, která tyto
krádeže šetří. Tímto si dovoluji poděkovat
oznamovateli za všímavost.
Policisté besedovali se seniory – 26. ledna se uskutečnila beseda pracovníků městské policie s obyvateli DPS v Černošicích.
Tématem setkání byla prevence kriminality

pro seniory. Podobné setkání se uskutečnilo také 1. února, a to s žáky ZŠ Černošice.

Porušený kabel probíjel – 3. února
v 9.00 uzavřela městská policie na základě
oznámení Masopustní náměstí. Důvodem
opatření byl porušený kabel elektrického
vedení, který probíjel do země. Oznamovatel poruchy byl sám elektrickým proudem zasažen a musel být ošetřen lékařem.
Pracovníci poruchové služby Rozvodných
závodů Černošice odpojili vadný kabel ze
sítě.
Polonahý spáč odmítl lékaře – 6. února
kolem jedné v noci bylo městské policii
oznámeno, že v příkopu u komunikace
Dr. Janského v Černošicích leží polonahý
muž. Na místě hlídka zjistila, že muž je pod
vlivem alkoholu a spí. Když jej policisté
probudili, odmítl lékařské ošetření a odešel
domů.
Mladík byl zřejmě pod vlivem drog
– 10. února kolem 20. hodiny obdržela
městská policie oznámení, že na nástupišti
zastávky ČD Mokropsy je mladý muž, pravděpodobně pod vlivem drog, je mu špatně
a zvrací. Na místo se dostavila hlídka a lékař. Mladík byl převezen do FN Motol.
Opilý řidič zranil strážníka – 12. února
v nočních hodinách stavěla hlídka městské
policie vozidlo, jehož řidič nerespektoval
dopravní značku Zákaz vjezdu v ulici Fügnerova. Při zastavování však řidič na strážníka najel, způsobil mu lehké zranění a pak
pokračoval v jízdě až do ulice Komenského,
kde sám zastavil. Byla přivolána Policie ČR,
která celou věc šetří jako trestný čin útoku
na veřejného činitele. Muži byl dechovou
zkouškou zjištěn alkohol.
Gregor Dušička, městská policie
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Mokropeská zásahová jednotka měla nejvíc výjezdů v historii
Při hodnocení práce Sboru dobrovolných hasičů Mokropsy, které proběhlo 28. ledna na Výroční valné hromadě za účasti představitelů města, okolních hasičských sborů a černošických spolků a organizací, byla především oceněna práce Mladých hasičů.
Ti se v podzimní části soutěže hry Plamen umístili na 3. místě a získali tak dobrou
výchozí pozici pro jaro. Zaznělo i hodnocení spolkové a pracovní činnosti sboru. Je
samozřejmé, že jednotliví členové pracovali na údržbě a opravách jak hasičských vozidel a techniky, tak i na budově hasičské zbrojnice.
Hasiči jsou tu především proto, aby probíhají každé první a třetí pondělí v měpomáhali obyvatelům našeho města v kri- síci. Vzhledem ke sloučení obou zásahových
zových situacích. Že se tak dělo, zaznělo jednotek se černošické zásahové družstvo
při hodnocení zásahové jednotky, která za zúčastňuje každé první pondělí v měsíci
stojednaletou existenci hasičů v Mokrop- tohoto výcviku a školení společně s naší
sích měla loni nejvíce výjezdů – jedena- jednotkou.
čtyřicet.
Jak bylo uvedeno, mají členové zásahové
Statistika říká, že výjezdů k požárům
bylo 17 a technických zásahů 23. V lednu
to pak byl odchod ledů na Berounce (1x).
Je potěšitelné, že v uplynulém roce ubylo
případů vypalování travního porostu (8x
v roce 2003, 3x v minulém roce). Totéž se
dá říci i o nedovoleném pálení (5x v roce
2003, 2x v roce 2004). Z celkového počtu
výjezdů byly tři mimo katastr města (les na
Jílovišti, skládka v Kosoři, zahradní domek
v Solopiskách).

jednotky příslušná školení, a to vždy s průkazem o způsobilosti pro danou činnost:
práce s motorovou pilou a motorovými
rozbrusy, nositel dýchací techniky, vůdce
malého plavidla a strojníci-řidiči hasičských
vozidel. Samozřejmě, že velitel jednotky
a jednotliví velitelé družstev musí mít průkaz o způsobilosti také. Velitel jednotky má
navíc jmenovací dekret města.

Od roku 1996 jsou evidovány veškeré
Zprávy o zásahu a vedena statistika počtu
Z uvedených čísel vyplývá, že v posled- výjezdů za každý rok. Od roku 1999 se
ních letech začínají převládat především údaje zpracovávají do přehledné statistiky,
technické zásahy, což klade vyšší nároky která nám slouží k získání informací nejen
na jednotlivé členy jednotky, jejich školení o počtu výjezdů za příslušný rok, ale také
a výcvik. Pravidelný výcvik a školení proto o celkovém počtu zasahujících, celkovém
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počtu hodin při výjezdech, počtu událostí
v jednotlivých měsících a v neposlední řadě
o typu zásahu (požár, technický zásah atd.).
Z těchto „čísel“ se vyhodnocuje potřebnost
techniky a její doplnění. Pro přehlednost
jsou tato čísla zachycena i v grafické podobě na následující straně.
Závěrem chci poděkovat za dobrou práci
všem členům sboru a za dobrou spolupráci
s představiteli města. Obyvatelům města
přeji, aby co nejméně potřebovali naši
pomoc. V opačném případě nás najdou na
stejném telefonním čísle 251 640 150 nepřetržitě čtyřiadvacet hodin.
Jan Prskavec, velitel SDH
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Informace o životním minimu aneb co je dobré vědět
Částky životního minima se zvýšily od 1. ledna letošního roku a jsou upraveny v zákoně č. 664/2004 Sb., o životním minimu. Životní minimum má dvě části:
a) měsíční částka potřebná k zajištění výživy b) měsíční částka potřebná k zajištění nezbytných nákladů na domácnost (přea ostatních základních osobních potřeb
devším se jedná o náklady na bydlení
jednotlivých osob v domácnosti (jedná se
a související služby):
o výživu, ošacení, obuv, ostatní průmyslové výrobky pro krátkodobé užití, služby - pro jednotlivce
1 940 Kč
a osobní rozvoj):
- pro dvoučlennou rodinu
2 530 Kč
1 720 Kč
- pro dítě do 6 let
- pro tří či čtyřčlennou rodinu 3 140 Kč
1 920 Kč
- od 6 do 10 let
- pro pěti a vícečlennou rodinu
520 Kč
2 270 Kč
- od 10 do 15 let
Od životního minima se odvíjí řada dávek,
2 490 Kč
- od 15 do 26 let
např. systém dávek státní sociální podpory
2 360 Kč
a pomoc občanům formou dávek sociální péče.
- pro ostatní občany

Přehled dávek sociální péče dle úřadu,
který je poskytuje – část I.
V souvislosti se změnou životního minima a pro snadnější orientaci občanů v problematice dávek sociální péče jsme připravili řadu článků, které se zaměří na přehled
úřadů příslušných k vyřizování dávek.
vyhl. č. 182/1991 Sb., kterou se provádí
a) Městský úřad Černošice
zákon o sociálním zabezpečení) je ur(jako obecní úřad), Černošice, Riegrova 1209,
čen k úhradě části nákladů vydávaných
poskytuje pro občany (převážně s trvalým
sociálně potřebným starým občanem
pobytem v Černošicích) následující dávky:
na společné stravování ve výši 12 Kč na
Dávky sociální péče o staré občany
jeden oběd; v mimořádných případech
může
být zvýšen až o 15 procent.
- jednorázové peněžité a věcné dávky (§ 32
vyhl. č. 182/1991 Sb., kterou se provádí
Dávky sociální péče pro těžce
zákon o sociálním zabezpečení) se pozdravotně postižené občany
skytují sociálně potřebným občanům na
úhradu mimořádných nutných výdajů, - příspěvek na individuální dopravu (§ 37 vyhl. č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon
které nemohou uhradit ze svých běžných
o
soc. zabezpečení) je určen pro občany
příjmů. Dávky jsou určeny pro občany,
s těžkou vadou nosného nebo pohybového
kteří nemohou hradit mimořádné výdaje
ústrojí, úplně nebo prakticky nevidomým
z důvodu zdravotního stavu, věku nebo
a rodičům nezaopatřených dětí léčených
osamělosti.
pro onemocnění zhoubným nádorem nebo
- příspěvek na zřízení a na změnu telefonní
hemoblastózou, kteří nevlastní motorové
účastnické stanice (§ 40 vyhl. č. 182/1991
vozidlo nebo nejsou dopravováni vozidlem,
Sb., kterou se provádí zákon o sociálním
na které je přiznán příspěvek na provoz
zabezpečení) se poskytuje sociálně pomotorového vozidla. Výše příspěvku může
třebným občanům, kteří jsou poživateli
činit až 6 000 Kč ročně.
zvýšení důchodu pro bezmocnost, a to až
do výše 1 000 Kč.
- příspěvek při odchodu ze zařízení (§ 41
- příspěvek na společné stravování (§ 48
vyhl. č. 182/1991 Sb., kterou se provádí
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zákon o soc. zabezpečení) je určen svěpokud jsou prokázány odůvodněné vyšší
řencům ústavů pro tělesně postiženou
základní životní potřeby související např.
mládež, pro mládež tělesně postiženou
s dietním stravováním doporučeným lés přidruženým mentálním postižením,
kařem, vyššími náklady na bydlení apod.
pro tělesně postiženou mládež s více va- - nenároková dávka při nedostatečném přídami a pro občany se změněnou pracovjmu (§ 8a zákona 482/1991 Sb., o sociální
ní schopností, kteří absolvovali přípravu
potřebnosti) je určena osobám s nedostana pracovní uplatnění. Výše příspěvku
tečnými příjmy, pokud nesplňují všechny
může činit až 7 000 Kč, ve výjimečných
podmínky sociální potřebnosti. Dávka
případech až 15 000 Kč. Jednorázový pemá formu věcné nebo peněžité dávky,
něžitý příspěvek poskytne obec, v jejímž
popř. služby sociální péče.
územním obvodu se zařízení nachází.

Dávka sociální péče
ve zvláštních případech
- jednorázový peněžitý příspěvek poskytovaný
obcí v samostatné působnosti (§ 8a zákona
č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti)
se poskytuje občanům, kteří se ocitli
v mimořádně nepříznivých sociálních
podmínkách.

b) Městský úřad Černošice
(jako pověřený obecní úřad), Černošice,
Riegrova 1209, poskytuje pro občany s trvalým pobytem Černošice, Dobřichovice,
Karlík, Kosoř, Lety, Roblín, Řevnice, Třebotov,
Vonoklasy a Všenory následující dávky:

Dávky sociální péče z důvodu
sociální potřebnosti

Dávky sociální péče pro rodiny a děti

- peněžité a věcné dávky rodičům nezaopatřených dětí, těhotným ženám a nezaopatřeným dětem (podle § 23 vyhlášky
č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon
o sociálním zabezpečení). Při poskytnutí dávky se posuzuje příjmová situace
rodičů nezaopatřených dětí, těhotných
žen nebo nezaopatřených dětí v rodině,
tj. zda z peněžních prostředků, které má
rodina k dispozici, není možné uhradit
jednorázové mimořádné výdaje, např.
vybavení do školy, pobyt dítěte ve škole
v přírodě, nákup lednice atd. Dávka se
poskytuje jednorázově. Peněžitá dávka
může být poskytnuta do výše 15 000 Kč
a věcná dávka může být poskytnuta do
výše 8 000 Kč, ve výjimečných případech
do výše 15 000 Kč.

- obecné dávky při nedostatečném příjmu
(§ 4 zákona č. 482/1991 Sb., o sociální Dávky sociální péče pro staré občany
potřebnosti) jsou určené k zabezpečení - příspěvek na rekreaci a lázeňskou péči (§ 38
základních životních potřeb a jsou povyhl. 182/1991 Sb., kterou se provádí záskytovány v případě, že čisté peněžní
kon o sociálním zabezpečení) je určen
příjmy občana (i společně posuzovaných
nepracujícím důchodcům, kteří hradí
osob) nedosahují životního minima a nepoukazy na rekreaci a lázeňskou péči
ní možné je zvýšit vzhledem k věku, zdraz vlastních prostředků. Výše příspěvku
votnímu stavu nebo z jiných vážných
je vázaná na výši důchodu. K tomuto
důvodů vlastním přičiněním. Jedná se
příspěvku se váže také příspěvek, který
o jednorázové nebo měsíčně se opakující
je určen na výdaje spojené s dopravou
peněžité nebo věcné dávky. Tyto dávky
hromadnými dopravními prostředky sodoplňují nedostatečný příjem žadatele
ciálně potřebným účastníkům rekreace
(a společně posuzovaných osob) zpravia lázeňské péče, a to až do výše skutečdla do výše jeho životního minima, a to
ných nákladů.
na základě individuálního posouzení soDávky sociální péče pro těžce
ciální a ekonomické situace. Mohou však
zdravotně postižené občany
být poskytovány i v nižší úrovni, nebo
naopak i nad úroveň životního minima, - příspěvek na zvýšené životní náklady (§ 42
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vyhl. 182/1991 Sb., kterou se provádí
Jsou určené k překonání nepříznivých
životních situací, např. při získávání zazákon o sociálním zabezpečení) je určen
městnání, při péči a výchově a vzdělání
pro občany používající trvale kompendětí atd. Jde o dávky jednorázové i mězační, ortopedické nebo jiné pomůcky,
síčně se opakující za předpokladu splnění
pokud jim vznikají v souvislosti s poupodmínek sociální potřebnosti.
žíváním těchto pomůcek zvýšené výdaje.
Dále je určen pro úplně nebo prakticky - dávky občanům, kteří se ocitli v mimořádně
nevidomým občanům, kteří jsou soustavobtížných poměrech z důvodu živelné poně pracovně činní nebo se připravují na
hromy nebo požáru (§ 51 vyhl. 182/1991
pracovní uplatnění soustavným výcviSb., kterou se provádí zákon o soc. zakem nebo studiem. Příspěvek se může
bezpečení). Podmínkou není sociální
poskytnout až do výše 200 Kč.
potřebnost, avšak přiznává se ze zřetelem
na majetkové poměry. Dávka je určená
- příspěvek na provoz telefonní účastnické
k okamžité pomoci k překonání následstanice (§ 43 vyhl. 182/1991 Sb., kterou se
ků těchto událostí. Výše dávky se může
provádí zákon o sociálním zabezpečení)
poskytnout až do výše 30 000 Kč.
je určen pro sociálně potřebné těžce
zdravotně postižené občany nebo občany
Příspěvek při péči o blízkou
starší 70ti let žijící osaměle; příspěvek se
nebo jinou osobu
může poskytnout až do výše plné úhrady
příspěvek
při péči o blízkou osobu (§ 80,
základní měsíční sazby za používání tele81 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním
fonní stanice.
zabezpečení) je určen pro občany pečující
- příspěvek na úhradu za užívání bezbariécelodenně, osobně a řádně o bezmocnou
rového bytu a garáže (§ 45 vyhl. 182/1991
nebo jinou osobu, která je převážně nebo
Sb., kterou se provádí zákon o soc. zabezúplně bezmocná, starší 80 let a částečně
pečení). Je určen pro občany s těžkými
bezmocná. V případě péče o jinou osobu
vadami nosného nebo pohybového ústrojí
musí občan s touto osobou žít v domáca občanům úplně nebo prakticky nevidonosti. Dále příspěvek mohou pobírat
mým, kteří užívají bezbariérový byt. Výše
rodiče, prarodiče nebo jiní občané, kteří
příspěvku na úhradu za užívání bezbarina základě rozhodnutí příslušného orgáérového bytu činí až 400 Kč a za užívání
nu převzali dítě do péče nahrazující péči
garáže může příspěvek činit až 200 Kč.
rodičů (pečují osobně, celodenně, řádně
- příspěvek úplně nebo prakticky nevidomým
o nezletilé dítě starší jednoho roku, které
občanům (§ 46 vyhl. 182/1991 Sb., kterou
je podle zvláštního předpisu dlouhodobě
se provádí zákon o soc. zabezpečení) je
těžce zdravotně postižené a vyžaduje miposkytován nevidomému vlastníku vodímořádnou péči atd.).Výjimky z povinné
cího psa na krmivo pro vodícího psa. Výosobní, celodenní a řádné péče upravuje
še příspěvku může činit 800 Kč měsíčně.
blíže zákon. Pobírání příspěvku nebrání
omezená
výdělečná činnost a výše příNenárokové dávky občanům,
spěvku
je
dána pevnou částkou. Jedná se
kteří potřebují zvláštní pomoc
o opakovanou a měsíční dávku.
- dávky občanům žijícím v mimořádně obV jednom z příštích čísel Informačního
tížných poměrech (§ 51 vyhl. 182/1991 Sb.,
kterou se provádí zákon o soc. zabezpe- listu bude uvedeno, jaké sociální dávky
čení) jsou určeny pro sociálně potřebné poskytuje obecní úřad obce s rozšířenou
občany na jednorázové nutné výdaje. Jed- působností, Městský úřad Černošice, Podná se o peněžité a věcné dávky občanům, skalská 19, Praha 2.
kteří se přechodně ocitli v mimořádně
Mgr. Veronika Andrtová, vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví
obtížných poměrech nebo v nich žijí.
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Černošický Červený kříž hodnotil uplynulý rok

Za hojné účasti členů místní organizace
Červeného kříže, zástupců černošických
společenských organizací a hostů, mezi
kterými byla i starostka města Helena
Langšádlová a lékařky Věra Raková (hovořila o zajišťování lékařské služby ve městě)
a Irena Spilková, se 12. února v Městském
kulturním středisku uskutečnila výroční
členská schůze ČČK.

Další zprávy o naší organizaci sdělujeme
průběžně prostřednictvím tří informačních
skříněk, které jsou rozmístěny na území
města.

Náplní naší činnosti nadále zůstává získávání bezplatných dárců krve, sousedská
výpomoc a zajišťování akcí v rámci Červeného kříže – služby při místních společenských akcích.

V hlavní zprávě byli účastníci seznámeni
s činností naší organizace, rovněž si vyslechli zprávu pokladní a revizní. Hodnotili jsme i činnost na úseku kulturním, kde
zajišťujeme vstupenky do divadel a během
roku pořádáme výlety po republice. Uskutečnili jsme jich celkem pět. Rovněž jsme
vzpomenuli našich členů, kteří v minulém
období opustili naše řady.

Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou
z vlastní iniciativy sdružili příspěvky na
pomoc postiženým v Asii a rovněž i členové Červeného kříže podle svých možností
přímo na schůzi přispěli do sbírky. Vybrané
peníze budou předány na ústředí Červeného kříže. Výbor Červeného kříže těmto dárcům, kteří přispěli do sbírky, touto cestou
Výbor ČČK Černošice
děkuje.

Poděkování seniorů z Domu s pečovatelskou službou
Rádi bychom poděkovali za setkání,
které se uskutečnilo 22. prosince loňského roku v Domě s pečovatelskou službou.
Bylo dojímavé, a nejen proto, že byl čas
vánoční.
S povděkem kvitujeme podporu a účast
pí. starostky města Heleny Langšádlové,
mockrát děkujeme za vlídný a trpělivý přístup p. Strejčka a pí. Miškové. Pochutnali
jsme si na dobré večeři a výborném cukroví, které napekly pí. Klečatská a pí. Dostálová. Vážíme si rychlé a vzorné obsluhy
pí. Borovičkové a pí. Zmatlíkové, členek
Červeného kříže, hezké bylo vystoupení dětí ze Základní školy pod vedením
pí. učitelky Sklenářové, chválíme i čtení
p. Blaženína z Bible. Byl to krásný večer.
Zažili jsme však i další příjemné chvíle.
Děkujeme za vždy milá setkání s pí. učitelkou Bláhovou a žáky Základní umělecké

školy z Černošic i Všenor. Je to dobrý
počinek juniorů, které vždy rádi vidíme.
Vlastnoruční výroba dárků, ke které nás
děti vyzvaly, nás potěšila. Snažíme se
od nich přiučit zručnosti a výtvarnému
cítění.
Nesmíme také opomenout hudební
vystoupení žáků Základní umělecké školy
a tanečního kroužku pod vedením pí. učitelky Látalové.
Jsme vděčni za tento zájem a vnímáme
ho kladně, zvlášť je potěšující, že to jsou
„naše děti“. Rostou nám malá černošická
sluníčka, která dovedou zahřát u srdíčka
a pohladit po duši. Srdce babiček a dědečků nejsou okoralá. My jsme ze „staré
školy“ a umíme dobro vrátit, a proto toto
poděkování uveřejňujeme v černošickém
Informačním listu.
Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou
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Černošická geometrická moderna v díle architekta Roitha
Mezi významná architektonická díla Černošic
bývají řazeny dva domy v Riegrově ulici čp. 241
a 242 (viz minulá tajenka) z roku 1910. Autorem
staveb, které se urbanisticky i architektonicky
doplňují a plně reprezentují styl tzv. geometrické moderny, je přední český architekt své doby
František Roith (1876–1942). Prestižní časopis
Styl, měsíčník pro architekturu,
umělecké řemeslo a úpravu
měst,
vydávaný
Spolkem
výtvarných umělců Mánes
od roku 1908, který přinášel
nejaktuálnější informace o soudobém umění s mezinárodním
rozhledem, otiskl v roce 1911
článek holandského architekta
H. P. Berlaga Základ a vývoj
moderní architektury, včetně fotografií vybraných
děl předních českých architektů. Vedle staveb
J. Kotěry (Kratochvílova vila v Černošicích)
a O. Novotného (interiéry vily v Rakovníku) je
zde prezentováno i dílo F. Roitha se zaměřením
na vily v Riegrově ulici. Důraz byl kladen na exteriér hlavního průčelí staveb s oplocením, zahradní
průčelí domu čp. 242 s dřevěnou verandou, dřevě-

ný altán s geometrickým rozčleněním hmoty, původní návrhy obou zahrad kompozičně navazující
na půdorysy staveb a pohled do interiéru ložnice
s původním nábytkem. Význačné u obou staveb
z hlediska dějin české moderní architektury je
použití rovné střechy (jednou z prvních staveb
v Praze s rovnou střechou je Bílkova vila na hradčanských baštách z roku 1910–11).
Na svou dobu neobvyklé řešení
střech černošických vil ustoupilo
později nevhodné rekonstrukci,
čímž byl narušen původní ráz
a celistvost staveb.
Dochovanější je vila čp. 242
s obdélnou zahradou postavená
pro dr. Viktora Vojtěcha. Velkolepěji pojatému zahradnímu
průčelí dominuje předstupující dřevěná veranda
se zaoblenou stříškou, rámovaná hranolovými
sloupy se stupňovitým zakončením a zábradlím
s pravidelnou čtvercovou osnovou. Motivy čtverců dekorují zábradlí balkónů a schodiště vedoucí
do zahrady, v jejímž symetrickém rozvržení geometrický ornament doznívá.

Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou

VODOROVNĚ: A. Pracovat v kovárně; křestní jméno loupežníka Farky – B. Bydlet; kotrmelec
– C. Domácí zvíře; sdružení; angl. mléko – D. Průjezd horou; chem. zn. osmia; rodička – E. Hrací karta; smysl. žádost – F. Opak světla; psí plemeno; časová jednotka – G. Bodec; tlumok
– H. Nejčastější koncovka českých žen. příjmení; Akademie výtvarných umění – I. Fotbalový
zápas; dvorana – J. Spojka; sloven. číslovka – K. Zkratka fotbalového klubu z chorvatské Rijeky;
angl. mravenec – L. Zálusk; krev lovné zvěře – M. Jeden ze staroegypt. bohů; část molekuly; titán
– N. Zboží převezené bez cla; papoušek; tečka; zámezí ve sportu – O. Vydání; zkratka juniora;
menší ryba – P. Opaky dnů; frajírek; násobeno – R. Mastnota; cizí muž. jméno; žen. jméno
– S. Letopisy; smysl. polobůh.
SVISLE: 1. Zakoktání; český básník; významná finanční skupina na našem trhu – 2. Nasadit boty;
mnohaletá rostlina; lakomec – 3. Začátek tajenky – 4. Akademie věd; letadla; Brit; snad; chem.
zn. hliníku – 5. Nejinak; volba; vodní hladina na Měsíci; zábavy – 6. Nářečně strop; předložka;
muž. jméno; konec šach. partie – 7. Část; model vozu Audi; užit. rostlina; končina – 8. Severský
paroháč; metla středověku; bůžek lásky; Slovan – 9. Lat. předložka; španělský Arab; SPZ Rokycan; český básník; Heyerdahlovo plavidlo – 10. Dokončení tajenky; evropský ostrovan – 11. Náboj; osvěžovna; části oblečení – 12. Mořský pták; valit; středověký nájezdník.
Nápověda: K. NKR – 1. Penta. – 7. TT.
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Výběrového řízení na strážníka Městské policie Černošice
Druh a místo výkonu práce: Zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku realizované dle zákona 553/1991 Sb., o obecní policii v k. ú. města Černošice a v dalších
obcích dle platných smluvních vztahů.
Předpoklady: Občan ČR starší 21 let, tělesně a duševně způsobilý, bezúhonný a spolehlivý
ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, minimálně středoškolské vzdělání, ŘP
skupiny B a zbrojní průkaz skupiny D.
Doklady k přihlášce: Životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než tři měsíce; čestné
prohlášení o uložených sankcích za přestupek či jiný správní delikt za posledních pět let;
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Platová třída odpovídající druhu práce: 6 (dle přílohy č. 4 nařízení vlády č. 330/2003 Sb.).
Přihláška: Musí být podána písemnou formou k rukám vedoucího Městské policie Černošice do 12.00 hodin dne 10. 3. 2005. Musí obsahovat jméno, příjmení a titul zájemce; datum
a místo narození; státní příslušnost a místo trvalého pobytu; datum a podpis zájemce.
Gregor Dušička, vedoucí městské policie Černošice, Kladenská 1151, 252 28 Černošice,
tel: 251 642 153, mobil: 605 255 450, 724 060 620

Po dlouhé těžké nemoci zemřela paní doktorka Stanislava Jägerová
S hlubokým zármutkem oznamujeme všem pacientům MUDr. Stanislavy Jägerové, že
paní doktorka zemřela dne 6. února letošního roku po dlouhé a těžké nemoci. Prosíme
všechny pacienty, aby zastupující lékařce sdělili adresu registrujícího lékaře, kterému má být
předána zdravotnická dokumentace.
Ing. Radim Jäger, manžel

Zdravotnické zařízení MUDr. Jägerové ukončilo činnost
V návaznosti na poskytování zdravotní péče dle zákona 20/1966 Sb., v platném znění,
byla zdravotnická dokumentace pacientů praktické lékařky pro dospělé MUDr. Stanislavy
Jägerové s místem provozování Černošice, Voskovcova 1651, předána registrujícímu lékaři
MUDr. Věře Rakové s místem provozování Černošice, Vrážská 327. V případě, že si pacient
zvolí jiného ošetřujícího lékaře, bude na základě jeho žádosti zaslána zdravotnická dokumentace tomuto lékaři v souladu s výše uvedeným zákonem. S žádostí s přesnou adresou
a jménem lékaře či zdravotnického zařízení se obracejte na MUDr. Věru Rakovou.
Další dotazy zodpoví sl. Braunová, odbor zdravotnictví KÚ SČK, tel.: 257 280 446.

Zdravý životní styl a jak si jej udržet
Naše zdraví se jmenuje přednáška, kterou pro klienty Domu s pečovatelskou službou, jejich rodinné příslušníky a známé připravila skupina odborných poradců na metabolickou
terapii VIP-Europe z centra zdravého životního stylu. Přijďte strávit příjemný čas povídáním o tom, jak a čím je ovlivňován náš zdravotní stav a co s tím lze dělat. Čekáme vás ve
středu 2. března od 14.00 v DPS nebo ve středu 9. března v 18.30 v Městském kulturním
středisku v Mokropeské ulici na Vráži.
(pb)
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Nová telefonní čísla Základní školy Černošice-Mokropsy
251 001 601

ředitel, ekonomka

251 001 602

zástupci ředitele školy

251 001 603

školník

251 001 604

jídelna

251 001 605

pí. Šestáková, Němečková, Ráblová, Hrdoušková, Kahounová,
Sklenářová, Fritschová, Dvořáková

251 001 606

pí. Albrechtová, Křivohlavá, Hanzelková, Martínková, školní družina

251 001 607

pí. Cimlerová, Drhová, Šafránková, pan Vodička, školní družina

251 001 608

fax

251 001 609

pí. Jandáková, Hejná, Eckertová, Hrochová, Blahovcová, Vavřínková,
p. Fiala

251 001 600

pí. Misauerová, Čechová, Baráková, Lehnertová

Zápis do Mateřské školy v Topolské bude 6. a 7. dubna
Mateřská škola Černošice, Topolská 518, tel. 251 642 185, vyhlašuje zápis do mateřské školy.
Zápis se koná 6. a 7. dubna od 9.00 do 12.00 hodin v budově mateřské školy. K zápisu se dostaví rodič nebo zákonný zástupce dítěte a přinese s sebou rodný list dítěte a potvrzení o trvalém
Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice, Topolská 518
pobytu (občanský průkaz).

MŠ Topolská zve na Den otevřených dveří
Mateřská škola, Topolská 518, pořádá ve čtvrtek 24. března v budově školy Den otevřených dveří. Přijďte se podívat a seznámit se s prostředím školy, jejím provozem, školním
vzdělávacím plánem a dalšími aktivitami, které pro děti pořádáme. Rádi vám zodpovíme
i všechny dotazy týkající se dětské problematiky. Prohlídka s výkladem je vždy v celou hodinu. Začínáme v 9.00, 10.00 a v 11 hodin. Srdečně zveme nejen všechny zájemce o docházku
(km)
do naší mateřské školy.

Omezení následků posttraumatického šoku z tsunami
Pro řešení krizové situace občanů České republiky navrátivších se z jihovýchodní Asie
zasažené tsunami je na ministerstvu zdravotnictví registrována nabídka na využití pobytů
pro omezení následků posttraumatického šoku, a to v Lázních Darkov, Státních léčebných
lázních Janské lázně a v dětské Lázeňské léčebně Mánes v Karlových Varech. Tato zařízení
disponují kontakty na psychology a rodinné terapeuty, kteří na místě mohou pomoci v obtížných osobních i rodinných situacích návazných na posttraumatický šok. Jde o diagnostické a léčebné výkony hrazené zdravotními pojišťovnami cestou všeobecného zdravotního
pojištění. Potenciální následky zhoršené hygienicko-epidemiologické situace v rodinách
s klienty, kteří se vrátili z postižených oblastí, jsou připraveny řešit orgány ochrany veřejnéMinisterstvo zdravotnictví ČR
ho zdraví.
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Kurz francouzštiny v MěKS zahajuje v březnu
Přihlaste se do kurzu francouzštiny pro začátečníky, který se od počátku března bude
konat každý čtvrtek v MěKS na Vráži v době od 18.15 do 19.15. Bližší informace podá
(pb)
J. M. Maudet na tel. č. 603 582 734.

Městské kulturní středisko nabízí prostory k pronájmu
Městské kulturní středisko, Mokropeská 1208, nabízí občanům a firmám krátkodobé pronájmy sálu (170 m²) a učeben. K dispozici je nová ozvučovaní aparatura, piano, možnost zapojení reprodukované hudby atd. Bližší informace na emailové adrese kultura@mestocernosice.cz
Za odbor kultury Mgr. Pavel Blaženín
nebo na tel. 251 641 116.

Nemáte doma fotografie z konce 2. světové války?
Odbor kultury prosí občany, kteří mají doma jakékoli staré materiály týkající se celého území dnešních Černošic (fotografie, pohlednice, dokumenty atd.), aby je poskytli odboru kultury. Zmíněné materiály můžete darovat, zapůjčit nebo jen přinést do kanceláře odboru v MěKS
na Vráži a po okopírování si je ihned můžete odnést. Odbor kultury se chystá některé tyto
materiály v šanonech zpřístupnit veřejnosti v městské knihovně a zřídit malý archiv. Rovněž
prosíme o poskytnutí fotofrafií z konce 2. světové války. Předem děkujeme za vaši ochotu.
Za odbor kultury Mgr. Pavel Blaženín, e-mail kultura@mestocernosice.cz, tel.: 251 641 116 nebo 602 200 817

Inzerovat na vývěskách lze i jinak než načerno
Jak už jsme několikrát upozorňovali, přibylo ve městě několik nových vývěsek Městského
úřadu. Informují o novinkách z kulturně společenského života ve městě, o přerušení dodávek elektrického proudu a dalších událostech. Informace určené pro všechny obyvatele
města jsou však často přelepovány soukromými nabídkami a inzeráty všeho druhu. Přitom
existuje možnost inzerovat zdarma na městských internetových stránkách. Jednoduché
inzeráty typu „ztratil se pes“ nebo „hledám podnájem“ si v sekci soukromá inzerce může
každý vložit na web sám. Firemní prezentaci umístěnou v katalogu služeb vám zdarma
a rádi zařídíme. Nabízí se i možnost inzerovat v černošickém Informačním listu. Těm, kdož
chtějí i nadále inzerovat na městských vývěskách, doporučujeme: Zajděte si na městský
úřad a svoji inzerci si zaplaťte. Bližší informace získáte na kultura@mestocernosice.cz nebo
Za odbor kultury Mgr. Pavel Blaženín
tel. 251 641 116.

Na besedě policistů s žáky základní školy byl i služební pes
Počátkem února navštívili naši základní školu policisté z preventivně informační skupiny PČR Praha-západ – major J. Vokáč, praporčík R. Chaloupková a nadstrážmistr H. Sochorová – v doprovodu velitele černošické městské policie G. Dušičky. Přijeli proto, aby
seznámili naše žáky s prací policie a zaměřili se hlavně na prevenci trestné činnosti. Žáci
6. a 7. tříd nejprve vyslechli krátkou úvodní řeč majora Vokáče a pak měli možnost klást
policistům zvídavé dotazy týkající se drog, krádeží, dopravních přestupků apod. Na závěr
rozdali policisté dětem letáky s dopravními značkami a jiný propagační materiál. Žákům
se beseda líbila a zaujal je i policejní pes, kterého sebou policisté přivedli.
Mgr. M. Fritschová, Základní škola Černošice
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Zápis do Mateřské školy v Karlické bude 6. dubna
Mateřská škola Černošice, Karlická 1170, vyhlašuje Zápis do mateřské školy, který se bude
konat 6. dubna 2005 od 9.00 do 12.00. K zápisu se dostaví rodič nebo zákonný zástupce
dítěte a přinese sebou potvrzení o trvalém pobytu (občanský průkaz) a rodný list dítěte.
Alena Janovská, ředitelka školy

Akce Kontejnery jaro 2005 startuje v březnu

Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny vždy od 9.00–14.00 v těchto
termínech a ulicích:
V Habřinách
12. března
Vráž (Dobřichovická u trafostanice)
V Lavičkách
Karlštejnská (u trafostanice)
2. dubna
Černošice (Radotínská – Sadová)
Mokropeská (roh na Višňovce)
Černošice (v Kosině)
Vráž (samoobsluha u trafiky)
19. března
U Mašitů
Černošice (Poštovní)
Mokropsy (Šeříková)
Mokropsy (u pekárny)
9. dubna
Vráž (Husova – Majakovského)
Mokropsy (Dr. Janského)
Vráž (Slunečná u kontejnerů na plasty)
Černošice (Libušina)
26. března – chatové osady
Černošice (Karlická)
Na Vírku
Černošice (u kostela)
Na Drahách (u hřiště)
Co do kontejnerů nepatří:
Sklo, plasty, papír, železný šrot (možno odevzdat hasičům Mokropsy), nebezpečný odpad (lednice, barvy, ředidla a jiné chemikálie zdarma do technických služeb), bioodpad (větve, tráva apod.)
se sváží každé pondělí v biopytlích, které lze zakoupit na MěÚ nebo v technických službách.
Prosíme obyvatele města, aby odpad ukládali pouze do kontejnerů a neznečišťovali okolí.

Z Povodňové komise správního území ORP Černošice
Povodňové komise obce s rozšířenou působností Černošice na svém 3. zasedání konaném
14. února na MěÚ Černošice v Podskalské projednala Povodňový plán (PP) pro správní
území ORP Černošice, dále pak jednací řád a statut Povodňové komise. O přípravě a způsobu zpracování nového PP informovala vedoucí odboru životního prostředí JUDr. Markéta
Fialová. Jako podkladový materiál pro zpracování plánu byl využit PP okresu Praha-západ
a povodňové plány sousedních okresů. Po konzultacích s pracovníky odboru životního
prostředí MěÚ Černošice a zástupci Povodí Vltavy byl plán předán k připomínkám na OŽP
Krajského úřadu Středočeského kraje. Po zapracování připomínek byl znovu předán na KÚ
k potvrzení souladu s PP Středočeského kraje ve věcné a grafické části. Organizační část
bude pravidelně aktualizována podle změn ve složení PK ORP Černošice a jednotlivých
obcí. Potvrzením tohoto souladu se plán pro správní území ORP Černošice stává závazným. JUDr. Fialová rovněž seznámila přítomné s navrženým statutem a jednacím řádem
(sj)
PK, které Povodňová komise po projednání vzala na vědomí.
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Pozvánka na divadelní představení v MŠ Topolská
Mateřská škola, Topolská 518, srdečně zve všechny malé diváky, i ty, kteří nejsou zapsáni
k docházce do naši mateřské školy, na divadelní představení:
11.3. pátek od 9.00 – O Palečkovi
23.3. středa od 9.00 – O zajíčkovi
15.4. pátek od 9.00 – O Červené Karkulce
29.4. pátek od 10.00 – Tucet případů detektiva Kašpárka
4.5. středa od 11.00 – Jak pejsek a kočička vařili dort
20.5. pátek od 9.00 – O Otesánkovi
10.6. pátek od 9.00 – Z pohádky do pohádky.
Vstupné na jednotlivá představení je 40 Kč pro dítě, pro dospělé je vstupné dobrovolné.

(km)

Velikonoční výstava prací a výrobků dětí z MŠ Topolská
Mateřská škola, Topolská 518, pořádá v sobotu 19. března v budově školy výstavu výtvorů
svých žáků. Otevřeno bude od 9.00 do 17.00. Srdečně zveme všechny návštěvníky, kteří si
chtějí prohlédnout popřípadě odnést některý z krásných výrobků našich dětí. Vstupné je
(km)
dobrovolné.

Vizuálně hudební show Pavla Fajta v ClubKinu
Odbor kultury zve všechny zájemce na sobotu 5. března od 20.30 do ClubKina na koncert
známého bubeníka a perkusisty Pavla Fajta, který je nejvíce známý spoluprácí s Ivou Bittovou a také jako jeden ze zakladatelů české avantgardní rockové skupiny Dunaj. Následné setkání s kolegou – hráčem na bicí nástroje – Jimem Menesesem vyvrcholilo albem Songs for
the Drums a řadou evropských koncertů nadšeně přijatých odbornou kritikou i posluchači.
Fajt s bicími
nástroji, perkusemi, elektronikou a hračkami
úspěšně
provádí nemožné.
V Černošicích
bude doprovázet
na bubny všeho
druhu (tak, jako
se kdysi doprovázely
němé
filmy na klavír)
němý film Kabinet doktora
Kaligariho.
(pb)

36

kultura

Populární české písničky v podání mladých klavíristů
V Městském kulturním středisku na Vráži se v pátek 11. března od 17.00 uskuteční
koncert mladých klavíristů. Na programu budou populární české písničky.
Všechny srdečně zve Pavel Hokr

Komorní koncert v Základní umělecké škole
Komorní koncert v sále Základní umělecké škole ve Střední ulici 403 se bude konat v pátek 4. března v 19.00. Na programu bude Sonata Es dur pro violu a klavír J. Brahmse, Sonáta
pro violu a klavír P. Hindemitha a klavírní kvartet Es dur R Schumanna. Skladby zazní
(pb)
v podání Ester Godovské – klavír a Jany Douchové-Vavřínkové – viola.

Březen je nejen měsíc knihy, ale také internetu
Městská knihovna v Černošicích umožní všem zájemcům po celý měsíc březen zdarma
přístup na vysokorychlostní internet. V současné době je k dispozici pouze jeden počítač,
na nové stále čekáme, a proto je třeba zajistit si dopředu rezervaci na tel. č.: 2 5164 1501.
Přijďte se podívat do naší knihovny, budeme rádi, když získáme nové čtenáře a podněty pro
Za odbor kultury Mgr. Pavel Blaženín
naši činnost.

Historický jarmark v Dobřichovicích nabídne zábavu i poučení
Obec Dobřichovice a skupina historického šermu Nevers pořádají 9. dubna od 9.00
v dobřichovickém zámku historický jarmark. K vidění budou ukázky řemesel a historický šerm, k poslechu zahraje historická hudba. Zájemci si budou moci vyzkoušet
nejen některá z řemesel, ale i střelbu z historických zbraní a dokonce jízdu na koni.
Tomáš Kopačka, člen SHŠ Nevers

Městské kulturní středisko zve na loutkovou pohádku
Přijďte ve čtvrtek 10. března od 10.00 do MěKS na Vráži na pohádku s půl metru vysokými loutkami. Celé představení je
vlastně složeno ze dvou pohádek.
První, méně známá, je o Kačence, která svou hloupostí přivede
sebe i svého muže Kubíčka do
neštěstí, ale vše se zase, právě díky její hlouposti, v dobré obrátí.
Druhá, dnes již klasická pohádka, je o synkovi, který se ničeho
nebál až do doby, než poznal
opravdový strach, strach o druhého člověka. Celou pohádku
v podání kočovného loutkového
divadla z Českých Budějovic doprovodí živá hudba.
(pb)
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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
ANDERSEN, Christopher: George a Laura – životopis; BŘEZINOVÁ, Taťana: Křižovatky žen – novela pro ženy; DUCHEIN, Michel: Vévoda z Buckinghamu – historický román; FRANCOME, John: Kamufláž – detektivka z dostihového prostředí;
FRANKOVÁ, Anne: Deník; INDRIDASON, Arnaldur: Dech smrti – detektivní příběh; KLÍMA, Ivan: Moje nebezpečné výlety – povídky; KNIGHT, Bernard: Otrávená číše – historická detektivka; KORBEROVÁ, Tessa: Bereníké – historický román;
LOO, Tessa de: Postel na nebesích – psychologický román; MILLAROVÁ, Margaret:
Ďábelská hra – thriller; REMEŠOVÁ, Michaela: Přežili jsme tsunami; TREMAYNE,
Peter: Rozhřešení vraždou – historická detektivka; To nejlepší ze Smoljaka, Svěráka a Járy Cimrmana; Prima vařečka – kuchařka.
Pro studenty a náročnější čtenáře:
APPIGNANESI, Richard: Freud – životopis formou komiksu; BACUS, Anne: Vaše dítě ve věku od 3 do 6 let; CÍLEK, Václav: Makom – kniha míst; ČVANČARA,
Jaroslav: Akce atentát; DOLEJŠÍ, Pavel: Školní slovník českých spisovatelů; DOLEŽALOVÁ, Jiřina: Jižní Čechy; HARTLEY, Mary: Řeč těla v praxi; JANDOUREK, Jan:
Tomáš Halík Ptal jsem se cest – rozhovor; JOHNSON, Robert A.: Věčný příběh
romantické lásky; KELLER, Hagen: Otoni; ORTEGA Y GASSET, José: Evropa a idea
Národa – eseje; OVERY, Richard: Rusové ve válce – 2. sv. válka; PAFKO, Pavel: Medicínmani a ti druzí; PRAŠKO, Ján: Nespavost; ROBINSON, Dave: Platón – životopis
formou komiksu; SHARMA, Robin S.: Mnich, který prodal své Ferrari; SCHMITT,
Jean-Claude: Svět středověkých gest; ŠKRÁBEK, Josef: Včerejší strach – vztahy mezi Čechy a Němci; TUGENDHAT, Ernst: Tři přednášky o problémech etiky; WEST,
G. Kenneth: Novákovi potřebují pomoc – řešení výchovných problémů; ZAPLETAL,
Miloš: Vycházky a výlety s dětmi.
Pro děti a mládež:
DAHL, Roald: Prevítovi; GOSCINNY, René: Asterix u Belgů – komiks; GÜNTHER, Tobias: 1000 otázek pro školáky; JIRÁNEK, Vladimír: Bob a Bobek v létajícím klobouku; MACOUREK, Miloš: Arabela; PINKNEROVÁ, Hana: O dřevěném panáčkovi; PRATCHETT, Terry: Soudné sestry; Řeháčková, Věra: On na
mě asi bere; WEBER, Ken: Detektivní příběhy s otevřeným koncem; ŽÁRSKÝ,
Bohuslav: Obrázkové staré pověsti české.
Otevírací doba v městské knihovně:
Pondělí: 9.00 – 11.30, 12.30 – 18.00.

Středa: 9.00 – 11.30, 14.00 – 20.00.

Čtvrtek: 12.30 – 16.00.

Pátek: 9.00 – 11.30.

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