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z radnice

Ze schůze městské rady
dne 21. 1. 2004

•

Rada města souhlasí s přístavbou sociálního zařízení k chatě č. ev. 0479 na pozemku
parc. č. 5352, 5353 kat. úz. Černošice (Pod
Hladkou skálou).

•

Rada města souhlasí s přestavbou chaty na
rodinný dům (změnou stavby před dokončením) č. ev. 0182 (ul. Karlická).

•

Rada města souhlasí se stavbou RD na
pozemku parc. č. 2995/33 (Moravská) po
vyřešení přístupové komunikace.

•

Rada města souhlasí s přístavbou RD
čp. 592 (Kamenická ul.) a čp. 760 (ul. Alešova), se stavbou RD na pozemku č. k. 2819/17,
53 (Vápenice) a na pozemcích č. k. 2084,
2085, 2668/1, 11 (Kladenská ul.), s přístavbou chaty č. ev. 0931 (V Habřinách).

•

Rada města souhlasí s rozšířením kabelové sítě NN v ulici Lidické – přechod ulice
Lidická provést protlakem (uvedení do původního stavu).

•
•

Rada města souhlasí s propojením STL
plynovodu z Husovy směrem na Vonoklasy.

Rada města trvá na tom, aby stavební
povolení na rodinné domy v lokalitě Rybníčky byla vydávána až po kolaudaci sítí
a komunikací.

•

Rada města potvrzuje své rozhodnutí k losování o byt v čp. 1062 v ul. Riegrova pozvat
ty žadatele, kteří mají děti a trvalý pobyt
v Černošicích. Losování proběhne 4. 2. 2004
v 15 hod. v zasedací místnosti MěÚ Černošice. Nájemné bude stanoveno jako věcně
usměrňované, tj. 3 000 Kč/měs.

•
uzávěrka příštího čísla je
v pondělí 13. března
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Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit odprodej pozemků č. parc.
3925 a 3935/1 za cenu 300 Kč/m² za předpokladu, že tento prodej není v kolizi s budováním dešťové kanalizace.

•

Rada města jako zadavatel rozhoduje
tímto o zadání veřejné zakázky „Projektová
dokumentace přístavby školy s tělocvičnou
Černošicích“ a zadává zpracování PD firmě
GRIDO – Ing. arch. Sticzay.

•

z radnice

Rada města nesouhlasí s umístěním reklamní tabule na zábradlí na křižovatce ulic
Vrážská a Karlštejnská.

•

Rada města doporučuje v rámci projektu
rekonstrukce opatřit křižovatku ulice Školní
Rada města schvaluje záměr vyhlásit a Slunečná dopravními značkami dle návrII. kolo prodeje pozemků města, které ne- hu dopravní komise.
byly prodány v tomto kole, a ukládá odboru
Rada města bere na vědomí, že došlo ke
investic a správy majetku urychleně vyhlásit
zrušení
operačního střediska hasičů v Řevprodej pozemků města, které rada města
nicích
a
přesměrování tísňového volání 150
nedoporučila zastupitelstvu k odprodeji
na
krajské
operační a informační středisko
a záměr intenzivněji uveřejnit ve sdělovav Kladně.
cích prostředcích.

•

•

•

•

•

•
•

Rada města souhlasí s odprodejem maRada města ukládá odboru investic a správy majetku jednat s navrhovatelem o směně jetku – vybavení kanceláří Státní sociální
pozemku č. parc. 5129/26 o výměře 1687 m² podpory – za 10 % jeho pořizovací hodnoty,
v ul. Topolské za pozemek města č. parc. tzn. 268 000 Kč.
2995/39.
Rada města ukládá TS opravit retardéry
Rada města trvá na odstranění betono- v ulici Školní a Mokropeské.
vých koulí na chodníku na rohu ulic JirásRada města podporuje mimoúrovňové
kova a Tyršova.
křížení – podjezd u zahradnictví za předRada města souhlasí se zvýšením pokladpokladu kladného výsledku EIA a v rámci
ního limitu pokladny MěKS na 20 000 Kč.
stávajících řešení potvrzuje původní rozRada města schvaluje pronájem klubovny hodnutí a požaduje, aby vedení dráhy a koč. 7 v MěKS za 14 tisíc Kč/rok.
munikace bylo výškově co nejbližší.
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem
Rada města ukládá finančnímu odboru ve
sálu v MěKS pro ČČK 28. 2. 2004.
spolupráci s odborem investic provést u něRada souhlasí s převodem přívěsu na vo- kolika žadatelů kontrolu využití finančních
du C-180 od Ministerstva obrany ČR a uklá- prostředků, které byly vypláceny z fondu
dá SDH Černošice seznámit se s technickým pro postižené povodní v r. 2002.
stavem nabízeného materiálu.
Rada města ukládá vedení www stránek
Rada města rozhodla, že z důvodu neměsta Mgr. P. Blaženínovi za odborné spofunkční ústředny nebude částku 19 190,59 Kč
lupráce s Ing. B. Sajdlem.
vymáhat od klientů DPS.
Rada města určuje pí starostku jako konRada města stanovuje předběžný termín
taktní
osobu za samosprávu pro jednání se
konání zasedání zastupitelstva města na
zpracovatelem
ÚP.
10. 3. 2004.

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Rada města souhlasí s vybudováním
zpomalovacích přechodů v ulici Karlické
(a vznáší dotaz, proč jsou zpomalovací pruhy
navrhovány komisí pouze do ulice Karlická).

Rada města bere na vědomí, že dosud nebyl ověřen zápis z 8. zasedání zastupitelstva
města – bude projednáno na příštím zasedání zastupitelstva města.

3

z radnice

Ze schůze městské rady
dne 4. 2. 2004

•

Rada města souhlasí s přestavbou chaty
č. ev. 0715 (Lavičky) a č. ev. 0837 (ul. Slunečná), s přístavbou RD čp. 529 (ul. Topolská),
s přístavbou a nástavbou RD čp. 1367 (Šeříková), s dělením pozemku parc. č. 4690/1
(Zahradní. ul.), se stavbou RD na pozemku
č. k. 2018/2 (Hradecká ul.), se stavbou bazénu na pozemku parc. č. 4893/3, 13 (Ukrajinská) a se stavbou bazénu a garáže u čp. 1559
(ul. Jahodová) a upozorňuje SÚ, že realizace
staveb byla započata před vydáním stavebního povolení.

tění skladu hnojiv z mokropeské kapličky
v do nevyužitého kontejneru v prostoru TS.

•

Rada města přijímá nabídku Ing. Slabého
a souhlasí s podpisem mandátní smlouvy
– privatizace bytového fondu.

•

Rada města souhlasí s vypsáním výběrového řízení – soutěž na provozování veřejného osvětlení v Černošcích.

•

Rada města žádá firmu GRIDO vyčíslit navýšení investic pro projekt tělocvičny, která
by mohla zároveň být využívána jako společenský sál, a vyčíslit náklady na EPS systém.

•

•
•

•

•

Rada města dle výsledků losování schvaluje přidělení bytu v čp. 1062 pí L. Humlové.

Rada města urguje vyrovnání majetkoRada města přijímá nabídku firmy AVOZ
právních
vztahů pod zamýšleným chodnína vyřízení podkladů pro vydání stavebního povolení K+V v ulici Vrážská za cenu kem v ulici Dobřichovická a žádá Ing. Piláta
o posouzení technického řešení vybudování
20 000 Kč.
chodníku v ulici Dobřichovická silami TS.
Rada města po posouzení všech nabídek
Rada města nemůže rozhodovat o žádossouhlasí s přijetím nabídky firmy Řehoř
ti
o udělení výjimky na zproštění platby
(nejnižší cena) na realizaci rekonstrukce
místního
poplatku ze vstupného provoopěrné zdi v ulici Poštovní za nabídkovou
zovatele Clubu Kino – ŠIBA, s.r.o. – jedná
cenu 674 183 Kč vč. DPH.
hlasování: 4 pro, nikdo proti, Ing. Řehoř se se o přenesený výkon státní správy; rada
města doporučuje žadateli o poskytnutí
zdržel.
finančního příspěvku na provoz víceúčeloRada města bere na vědomí, že do zadání
vého kulturního zařízení Club Kino uplatnit
pro zpracování PD pro dostavbu ZŠ Černožádost o účelové poskytnutí neinvestičních
šice byl na žádost města zahrnut i požadavek
finančních prostředků z rozpočtu města
na vybudování nového vytápění stávajících
jako grantový projekt.
budov školy (vybudování nové plynové koRada města schvaluje navýšení finančtelny) a souhlasí s uzavřením smlouvy.
ního limitu centrální pokladny MÚ na
Rada města bere na vědomí havárii v tě300 000 Kč.
locvičně ZŠ – vyplavení a souhlasí s navrRada města souhlasí s pronájmem sálu
ženým řešením: celou tělocvičnu vyklidit
MěKS
ženské části skupiny Alotrium za
včetně podlah a obložení, omítky vyspravit,
cenu
60
Kč/hod.
položit vodorovnou izolaci proti vlhkosti
Rada ukládá pí starostce projednat s ředivytaženou cca 1m svisle, následně zabetonovat podlahu a na podlahu položit vhodnou telkou ZUŠ a správním odborem přemístění
obřadní síně z budovy MěKS do budovy
podlahovinu.
ZUŠ.
Rada města ukládá pí starostce projednat

•
•

•
•
•

•

s předsedou organizace zahrádkářů přemís-
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•

Rada ukládá odboru kultury posoudit ná-

•

z radnice

Rada města bere na vědomí zápis ze
vrh na rozšíření služeb čtenářům v městské
knihovně a odboru investic a správy ma- zasedání komise investiční a ke komunijetku posoudit návrhy na stavební úpravy kaci mezi investiční komisí a MěÚ určuje
Ing. Hájka.
budovy městské knihovny.
Rada města souhlasí s vyvěšení tibetské
Rada města souhlasí s řešeními navrženými TS na úpravy ulice V Mýtě, Jansova, vlajky v rámci akce Vlajka pro Tibet dne
Komenského, V Kosině a chodníku Vrážská. 10. března.
Rada města jmenuje pí Abelovou předsedRada města bere na vědomí návrhy na
kyní
komise sociální a zdravotní.
rekonstrukci dojezdových komunikací vyRada města doporučuje zastupitelstvu
pracované odborem TS a ukládá finančnímu odboru zapracovat finanční náklady na města zrušit školský výbor a zřizuje od
rekonstrukci dojezdových komunikací TS 4. 2. 2004 školskou komisi, předsedkyní jmenuje pí Mgr. Ottomanskou a členy stávající
do návrhu rozpočtu pro rok 2004.
členy
školského výboru.
Rada města rozhodla o rozdělení odboRada
města ukládá komisi kultury a paru TS na 2 oddělení – oddělení stavebně
mátek
projednat
návrh na zřízení městskétechnické činnosti a oddělení údržby města
– s účinností od 1. 3. 2004; na návrh tajem- ho informačního systému a ukládá odboru
níka úřadu odvolává rada města p. Sopra kultury předložit nabídky.
Rada města ukládá odboru dopravy
z funkce vedoucího odboru TS s účinností
od 1. 3. 2004 a ukládá p. tajemníkovi vypsat projednat možnost umístění dopravního
výběrové řízení na obsazení funkce vedou- značení zakazujícího parkování nákladních
cího odboru TS; rada města doporučuje na automobilů u pomníku v ulici Komenského.
funkci vedoucího oddělení stavebně techRada města ukládá TS odstranit kontejner
nické činnosti p. Sopra a na funkci vedou- z parkoviště (ulice Karlštejnská).
cí oddělení údržby města pí Petelíkovou
Rada města rozhodla o vypsání cílové
s účinností od 1. 3. 2004; rada města pově- odměny pro „pětitisícího“ občana města ve
řuje p. Sopra zastupováním vedoucího TS výši 5 000 Kč.
do doby přijetí nového vedoucího.
Rada města jmenuje do komise staRada města žádá JUDr. Váchu zapracovat vební a územního plánování (části pro
do návrhu smlouvy na pronájem VaK instala- územní plánování) Ing. Mandu, Ing. Vlčka
ci „podružných vodoměrů“ a schvaluje zadání a Ing. J. Řehoře.
veřejné obchodní soutěže na pronájem VaK.
Rada města žádá ředitele ZŠ o zvážení
Rada města ukládá odboru investic a sprá- možnosti umístění knihovny v budově ZŠ
vy majetku předložit návrh výše nájemného (vytipování vhodných prostor).
na pronájem části pozemku u ČOV na
Rada města schvaluje finanční příspěvek
umístění 3 ks kontejnerů a souhlasí s proná- na konání masopustu v Černošicích dne
jmem části pozemku u ČOV za podmínky 14. 2. 2004 v celkové výši 15 000 Kč a ukládá
dodržování vzorného pořádku.
finančnímu odboru provést převod finančRada města souhlasí se zřízením placené ních prostředků.
inzertní tabule v budově MěÚ – stavební
Rada města souhlasí s bezúplatným přečinnosti a schvaluje inzertní řád včetně vodem cisterny na vodu od Armády ČR
ceníku.
technickým službám.

•

•

•

•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•
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z radnice

Nový Jednací řád zastupitelstva
Na své poslední chůzi schválilo zastupitelstvo nový jednací řád pro svá zasedání.
Oproti předešlému znění je v něm m.j. přesněji upraven způsob vedení schůze včetně
rozšíření prostoru pro připomínky občanů.
Ta ustanovení tohoto jednacího řádu,
která nově upravují průběh jednání, zde
uvádíme

Svolání jednání zastupitelstva města
Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů
zastupitelstva nebo hejtman kraje, je starosta povinen svolat zasedání zastupitelstva
nejpozději do 21 dnů.

Program jednání
Na schůzi zastupitelstva města může být
jednáno jen o věcech, které byly dány na
program a o návrzích, s jejichž zařazením
vysloví zastupitelstvo města souhlas v průběhu zasedání.
Požádá-li o to písemně člen zastupitelstva
města, projedná se požadovaný bod vždy na
nejbližším zasedání zastupitelstva města.

Průběh jednání zastupitelstva města
Schůzi zastupitelstva města řídí zpravidla
starosta. Není-li při zahájení jednání nebo
v jeho průběhu přítomna nadpoloviční
většina všech členů zastupitelstva města,
ukončí starosta zasedání a svolá do 15 dnů
náhradní zasedání zastupitelstva města k témuž nebo zbývajícímu programu.
Do rozpravy se zastupitelé přihlašují
písemně nebo zvednutím ruky v průběhu
zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek
do rozpravy musí být uděleno slovo tomu
členovi zastupitelstva města, který namítá
nedodržení jednacího řádu nebo platných
právních předpisů.

známkou, předsedající mu musí udělit slovo
v rozsahu 1 minuty. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout.
Zastupitelstvo města se může usnést na
omezujících opatřeních podle průběhu
jednání:
– nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát
než 2 x
– doba vystoupení v rozpravě nebo diskusního vystoupení se omezuje (maximálně
však na 5 min. a u předkladatele na
10 min.)
– technické poznámky se zkracují na dobu
3 min.
Návrh na ukončení rozpravy může podat
kterýkoliv člen zastupitelstva města, o jeho
návrhu se hlasuje bez rozpravy.
Do diskuse o projednávaném návrhu se
mohou přihlásit přítomní občané města
a fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let
a vlastní na území města nemovitost. Každý
na úvod svého příspěvku uvede své jméno
a příjmení a potvrdí, že je občanem města
nebo, že je osobou starší 18 let, která na území města vlastní nemovitost. Doba, po kterou mohou občané města nebo osoby starší
18 let vlastnící na území města nemovitost
vystupovat v diskusi k jednomu návrhu je
omezena na 1 krát 2 min.
Občané města a fyzické osoby uvedené
v odst. 15 si mohou v průběhu jednání
zastupitelstva pořizovat písemné poznámky a zvukové záznamy, pokud tím nebude
jednání zastupitelstva rušeno.

Hlasování

Zastupitelstvo města je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina
všech jeho členů.
Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá
Kdykoliv v průběhu rozpravy se může předsedající hlasovat nejprve o těchto změčlen zastupitelstva přihlásit s technickou po- nách a po té o ostatních částech návrhu.
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z radnice
V případě, že je předložen návrh usnesení
v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo
nejprve o variantě doporučené návrhovou
komisí. V případě uplatnění protinávrhu,
hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu.
Schválením jedné varianty se považují
ostatní varianty za nepřijaté.

Zveřejnění usnesení zastupitelstva města
se provádí vyvěšením na úřední desce v budově městského úřadu, pokud není zákonem stanovená jiná forma zveřejnění, a na
internetových stránkách Města Černošice.

Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení nebo žádnou z jeho variant, návrhová
komise vypracuje nový návrh usnesení. Nevypracuje-li návrhová komise nový návrh
usnesení nebo není-li ani tento návrh přijat,
konstatuje se, že usnesení nebylo přijato.

O průběhu jednání zastupitelstva města
se pořizuje zápis. Zápis připravuje k ověření městský úřad. Městský úřad také ukládá
k dalšímu využití zápisy ze zasedání zastupitelstva včetně usnesení a soustřeďuje zprávy
o jejich plnění.

Hlasování se provádí veřejně nebo tajně,
o čemž rozhoduje zastupitelstvo města. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky
pro návrh nebo proti návrhu nebo se lze
hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech
členů zastupitelstva města.

Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí
je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy podané při zasedání
písemně.

Usnesení zastupitelstva města je nedílnou
součástí pořízeného zápisu z jednání.

Úplné znění Jednacího řádu je k dispozici
na Městském úřadě.

Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva města

Občané mohou do zápisu nahlížet a pořizovat si z něj výpisy.

Vyhlášení výběrového řízení na místo
právníka Města Černošice

Podle ustanovení § 7 odstavec 3 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků, vyhlašuji výběrové
řízení na volné pracovní místo právníka
Města Černošice.

Druh práce: řešení záležitostí města
v oblasti obchodního práva, občanského
práva, pozemkového práva a v oblasti dalších právních odvětví, pokud se vztahují
k majetku města, dále příprava právních
předpisů města a zastupování zájmů města
v soudních sporech.

dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním
úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon
správních činností stanovené zvláštním
právním předpisem.
Jiné požadavky odpovídající povaze
správní činnosti, kterou má zájemce vykonávat:

absolvent magisterského studijního programu právo, komunikativnost a příjemné
vystupování, uživatelská znalost práce na
Předpoklady: fyzická osoba, která je stát- PC, aktivní znalost nejméně jednoho světoním občanem České republiky, popřípadě vého jazyka, schopnost samostatného řešení
fyzická osoba, která je cizím státním obča- problémů, nástup možný ihned po ukončení
nem a má v České republice trvalý pobyt, výběrového řízení.
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Výčet dokladů, které zájemce připojí
k přihlášce:
životopis, ve kterém se uvedou údaje
o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících
se správních činností, případně doklad
o zkoušce odborné způsobilosti,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší
než tři měsíce; u cizích státních příslušníků
též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud
takový doklad domovský stát nevydává,
doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, ověřená kopie dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání.

Přihláška musí být podána písemně
k rukám tajemníka Městského úřadu Černošice do 31. 3. 2004.
Přihláška zájemce musí obsahovat tyto
náležitosti:
jméno, příjmení a titul zájemce, datum
a místo narození zájemce, státní příslušnost
zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana, datum a podpis zájemce.
Přihláška se zasílá na adresu: Městský
úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28
Černošice.

Vyhlášení výběrového řízení na funkci vedoucího
odboru Technické služby
Podle ustanovení § 7 odstavec 3 zákona
č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, vyhlašuji výběrové řízení na funkci vedoucího odboru technické
služby Městského úřadu Černošice.

věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům,
je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních
činností stanovené zvláštním právním
předpisem (zákon č. 451/1991 Sb., kterým se
Hlavní součásti pracovní náplně je stanoví některé další předpoklady pro výkon
řízení práce kolektivu patnácti až dvaceti některých funkcí ve státních orgánech a orzaměstnanců, kteří vykonávají především ganizacích České a Slovenské Federativní
republiky, České republiky a Slovenské retyto činnosti:
zabezpečují údržbu a opravy všech sou- publiky, ve znění pozdějších předpisů).
částí místních komunikací, zabezpečují
Jiné požadavky odpovídající povaze
sjízdnost místních komunikací a schůdnost správní činnosti, kterou má zájemce vychodníků v zimním období, zabezpečují čis- konávat:
totu města, udržují městskou zeleň,
středoškolské nebo vysokoškolské vzdězabezpečují údržbu a drobné opravy staveb ve vlastnictví města, zabezpečují opravy
a údržbu mechanizace, která je užívána
k plnění úkolů stanovených odboru organizačním řádem, spravují a udržují hřbitovy,
provozují odpadové hospodářství města.

lání v oboru stavebnictví, nejméně pět let
praxe ve výše uvedeném oboru, schopnost
organizovat, řídit a kontrolovat práci kolektivu patnácti až dvaceti zaměstnanců, komunikativnost a kladný vztah k veřejnosti,
negativní lustrační osvědčení, uživatelská
Předpoklady: fyzická osoba, která je stát- znalost práce na PC, dobrý zdravotní stav
ním občanem České republiky, popřípadě fy- umožňující práci v terénu.
Výčet dokladů, které zájemce připojí
zická osoba, která je cizím státním občanem
a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla k přihlášce:
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životopis, ve kterém se uvedou údaje
o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech týkajících se
správních činností,
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší
než tři měsíce; u cizích státních příslušníků
též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud
takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, lustrační osvědčení.
Přihláška musí být podána písemně

Zápis do MŠ
Mateřská škola Černošice, Topolská 518,
tel. 251 642 185, vyhlašuje ZÁPIS DO MŠ.
Zápis se koná 2. a 3. března od 9.00 do
12.00 hodin v budově MŠ.
K zápisu se dostaví rodič nebo zákonný
zástupce dítěte a přinese s sebou rodný list
dítěte a potvrzení o trvalém pobytu (občanský průkaz).

k rukám tajemníka Městského úřadu Černošice do 31. 3. 2004.
Přihláška zájemce musí obsahovat tyto
náležitosti:
jméno, příjmení a titul zájemce, datum
a místo narození zájemce, státní příslušnost
zájemce, místo trvalého pobytu zájemce, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana, datum a podpis zájemce.
Přihláška se zasílá na adresu: Městský
úřad Černošice, Riegrova 1209, 252 28
Černošice.
František Dvořák,
tajemník Městského úřadu Černošice

Prémie pro pětitisícího
občana města Černošice
Již několikrát byla na stránkách Informačních listů uvedena informace o velkém
nepoměru mezi počtem obyvatel hlášených
v našem městě k trvalému pobytu a těmi,
kteří zde skutečně žijí. Vlivem tohoto stavu
přichází naše město ročně o více než 10 miliónů daňových příjmů.

Kulturní granty
Vážení kulturní příznivci, formuláře ke
kulturním grantům je třeba odevzdat do
podatelny MÚ do 10. 3 2004. Rozhodující
je razítko pošty nebo podatelny. Výsledky
grantového řízení budou zveřejněny v IL
a na www.mestocernosice.cz. Pokud budete mít nějaké dotazy nebo budete potřebovat pomoci s vyplněním formuláře, jsem
vám na tel. č. 602 200 817 nebo na e-mailu
kultura@mestocernosice.cz k dispozici.
Přeji vám všem hodně úspěchů a štěstí
nejen v tomto grantovém řízení.
S přátelským pozdravem Pavel Blaženín

Jeden významný mezník je však v tomto
směru před námi: v blízké době dosáhne
počet obyvatel našeho města pěti tisíc
a tento počet obyvatel je, kromě jiného,
i mezníkem z hlediska zvýšení koeficientu
daňových příjmů. Rádi bychom mezi námi
našeho pětitisícího spoluobčana přivítali
a rada města proto rozhodla vyplatit mu
prémii 5 000 Kč.
Helena Langšádlová, starostka
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Akce kontejnery jaro 2004

Opět se blíží jaro a nastává období, ve kterém se smejčí a uklízí, ale také vyhazuje vše
nepotřebné z domácností.
Proto bychom rádi opět upozornili na
možnosti odvozu přebytečných předmětů a zároveň Vás požádali, abyste se více
zajímali o své okolí. Zvýšený zájem tak
rozhodně povede ke zlepšení čistoty města
Černošice, jež je domovem většiny z nás.
V příštím čísle Vás budeme podrobněji
informovat o možnostech likvidace všech
druhů odpadu.
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny vždy od 9.00 – 14.00 hod.
v těchto ulicích a termínech:
13. 3. 2004
Vráž (Dobřichovická – u trafostanice)
Karlštejnská (u trafostanice)
Černošice (Radotínská – Sadová)
Černošice (v Kosině)
20. 3. 2004
Černošice (Poštovní)
Mokropsy (u pekárny)
Vráž (Husova – Majakovského)
Vráž (Slunečná u kontejnerů na plasty)

27. 3. 2004

Mokropeská (roh na Višňovce)
Vráž (samoobsluha u trafiky)
U Mašitů
Mokropsy (Šeříková)
3. 4. 2004
Mokropsy (Dr. Janského)
Černošice (Libušina)
Černošice (Karlická)
Černošice (u kostela)
10. 4. 2004 chatové osady
Na Vírku
Na Drahách (u hřiště)
V Habřinách
V Lavičkách
Co do kontejnerů nepatří:
sklo, plasty, papír, železný šrot – možno
odevzdat hasičům Mokropsy, lednice – nebezpečný odpad: zdarma do technických
služeb, 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 občany, aby odpad ukládali pouze do kontejnerů a neznečišťovali okolí.

Dostavba vodovodu a kanalizace v Topolské ulici
Vodovodní řady, jejichž pokládka byla zahájena na podzim roku 2003, budou dokončeny
do konce dubna 2004. Firma EKIS, s.r.o., započne práce na přelomu února a března 2004,
vlastní stavba kanalizačních řadů bude zahájena 22. března 2004.
Investiční odbor dává občanům na vědomí, že dne 10. 3. 2004 v 16 hod. se koná
informační schůzka v objektu hasičské zbrojnice Mokropsy.
Zde mohou občané získat podrobné informace o této akci.
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Vyhláška o místních poplatcích č. 3/2003
(poplatek za psa) a č. 9/2003 (za odstraňování
komunálního odpadu)
1. Místní poplatek za odstraňování ko- platební výměr, kde již může být poplatek
navýšen až na trojnásobek. Upomínání a vymunálních odpadů:
Splatnost 1. části poplatku je do 31. 3. t.r. máhání poplatků je spojeno mj. s nemalými
finančními náklady za poštovné, proto bude
Splatnost 2. části poplatku je do 30. 9. t.r.
MěÚ této možnosti striktně využívat.
Pro rok 2004 je stanovena výše poplatku:
Proti rozhodnutí (platebnímu výměru) se
pro fyzickou osobu, která má ve měslze
sice odvolat, ale upozorňujeme na skutečtě Černošice trvalý pobyt, činí poplatek
nost,
že odvolání nemá odkladný účinek, tzn.
432 Kč/osobu/rok
že poplatek včetně penále musí být uhrazen
pro fyzickou osobu, která má ve městě
do termínu uvedeném na platebním výměru
Černošice ve vlastnictví stavbu určenou
(§ 48 zákona č. 337/1992 o správě daní a ponebo sloužící k individuální rekreaci, činí
platků, ve znění pozdějších předpisů).
poplatek 432 Kč/objekt/rok (viz obecně záVyměřena může být i pokuta za tzv. neovazná vyhláška města Černošice č. 9/2003).
Na jednotlivé platby budou MěÚ rozesílány hlášené povinnosti nepeněžité povahy, týká
se veškerých změn – u poplatku za komusloženky.
nální
odpad např. změna počtu osob, maji2. Místní poplatek za psa:
tele nemovitosti atd., u poplatku za psa např.
Splatnost poplatku je do 31. 5. t.r.
odhlášení a přihlášení psa. Veškeré další
Pro rok 2004 je stanovena základní sazba informace poskytne správce uvedených popoplatku na 360 Kč/psa/rok (viz obecně zá- platků pí Eva Jahelková tel. 251 081 518.
vazná vyhláška města Černošice č. 3/2003).
Ing. Petr Kopp – vedoucí finančního odboru
MěÚ
Pokud nebude poplatek uhrazen včas a ve
správné výši, bude dotyčnému poplatníkovi Pozn.: Vyhlášky jsou k dispozici na Městzaslána pouze jedna upomínka se stanoveském úřadě a jsou vystaveny i na weboným termínem úhrady. Když i pak nedojde
vých stránkách Města Černošce na adrese
k úhradě dlužné částky, bude následovat
http://www.mestocernosice.cz

Podmínky svozu komunálního odpadu

Od 1. 1. 2004 pokračuje v komplexním takovým způsobem, aby je bylo možno
zabezpečení sběru a zneškodnění odpa- řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci
du v městě Černošice firma RUMPOLD nevypadával.
– P, s.r.o., Úslavská 27, 301 44 Plzeň.
Do sběrných nádob může být ukládán
Připomínáme proto občanům některé pouze KO. Jsou-li jednotlivé nádoby určeny
závazné podmínky pro svoz komunálního pro ukládání zvláště definovaných druhů
odpadu.
odpadu (např. papír, sklo, plasty aj.), je do
KO musí být ukládán do sběrných nádob nich možno ukládat jen takto určený odpad.
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Do sběrných nádob nesmí být ukládán
žhavý popel.

Úklid ke dni Země 2004

Vážení spoluobčané, rodiče a děti, není-li
Vám lhostejné, jak vypadá vzhled našeho
města, přijďte nám pomoci uklidit alespoň
Do sběrných nádob nesmí být ukládán malý kousek naší Země. Utvoříme tří skuzvláštní či nebezpečný odpad, který má piny a projdeme alespoň část našeho měsnebo může mít nebezpečné vlastnosti /např. tečka. Potřebujete pouze pracovní oblečení,
rukavice (případně zahradní nářadí). Pro
baterie, akumulátory, zářivky, léky apod./
děti je připravena sladká odměna.
Sběrné nádoby se umísťují na stálých staSraz dobrovolníků je dne 17. 4. 2004
novištích pro ně vyhrazených tak, aby nev
9.00
hod. v těchto lokalitách:
ohrožovaly bezpečnost silničního provozu
a nezpůsobovaly hygienické nebo estetické – u Mokropeského jezu
Do sběrných nádob nesmí být ukládána
zemina, stavební suť, kamení, cihly, uhynulá
zvířata, odpad z vegetace, vánoční stromky.

závady, byly dobře přístupné pro jejich vy- – na konci ul. Třebotovská – cesta na Višňovku
prazdňování.

Bude-li sběrná nádoba obsahovat ty – u samoobsluhy na Vráži.
druhy odpadů, které do ní dle těchto závazných podmínek není dovoleno ukládat, je
společnost oprávněna odmítnout její obsah
odvézt.
Společnost je povinna vyprazdňovat
sběrné nádoby takovým způsobem, aby
nedocházelo k hygienickým a estetickým
závadám, ke škodě na majetku či zdraví, ani
ke zbytečnému obtěžování hlukem.
Společnost je povinna vyprázdněné sběrné nádoby bez prodlení vrátit na stálé stanoviště. Způsobí-li společnost při přemísťování
a vyprazdňování sběrných nádob znečištění
jejich stálého stanoviště, veřejného prostranství nebo jiných pozemků a zařízení, je
povinna zajistit odstranění nečistoty s výjimkou, kdy tato skutečnost byla způsobena
tím, že odpad byl uložen v rozporu s odst.
1 těchto podmínek.
Odbor ŽP
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Naše děti

Prevence kriminality ve městě

nechcete „svazovat ruce“, ale je to pro jejich
bezpečnost. Na ulici a při hře venku by si
děti neměly od cizích lidí nic brát a s neznámými lidmi nikam chodit. V případech, že
se setkají s člověkem, který je nebo jejich
kamarády na ulici obtěžuje nebo jim ubližuje, by měly vědět, že je nutné to neprodleně
oznámit rodičům, ve škole nebo na policii.
Po všech těchto radách byste se měli přeZ tohoto důvodu byste měli se svými svědčit, zda děti znají důležitá telefonní čísla
dětmi hovořit o tom, aby nenosily viditelně (150, 155, 156, 158), kterými sobě či druhým
klíče od bytu, že by měly vždy při odchodu mohou přivolat pomoc v případě nouze.
z bytu či domu řádně uzamknout dveře V souvislosti s těmito telefonními čísly bych
a v případě návratu domů nevstupovat do Vás chtěl požádat o vysvětlení a zdůraznění
výtahu s cizími lidmi. V situacích, kdy jsou nevhodnosti jejich zneužití a s tím spojeděti samy doma, by měly bezpečně vědět, ných možných důsledků.
že nesmí nikomu otvírat a do telefonu říMožná si myslíte, že tyto rady svým děkat, že rodiče nejsou doma a kdy se domů tem říkáte často a ony je už nevnímají, avšak
vrátí. Před odchodem z bytu by Vám měly
v momentě, kdy se děti dostanou do tísnivé
sdělovat, kam jdou a s kým, v době Vaší
situace, která pro ně není běžnou a mnohonepřítomnosti by Vám měly zanechat vzkaz.
krát prožitou, vzpomenou si na Vaše slova,
Důležité je, abyste dětem vysvětlili, z jakého
která jim v tomto mohou pomoci.
důvodu Vám to mají sdělovat, že jim tím
V době, kdy nám počasí začíná nabízet
vyšší teploty, měli bychom se všichni více
zaměřit na bezpečnost dětí, které se více
pohybují venku. Dětská radost z pohybu
a sluníčka s sebou často přináší také dětskou
nepozornost, bezprostřednost a důvěřivost,
která může vést k tomu, že se dítě lehce stane středem pozornosti nežádoucích osob.

Stáří, podzim života

naprosto jisti, že člověka za dveřmi dobře
V současnosti opět začalo přibývat pří- znáte.
Může se stát, že Vás někdo osloví jménem,
padů, kdy se zejména senioři stávají oběťmi
násilné trestné činnosti. Proto bych chtěl nenechte se zmást, neznamená to, že Vás
připomenout základní pravidla a zásady zná, mohl si Vaše jméno přečíst na vizitce.
V případech, kdy si sami neobjednáte oprabezpečného chování.
Mnoho lidí jedná impulsivně a podvě- váře či nebude-li Vám avizován jeho příchod
domě v momentě, kdy slyší zvonek u dveří předem, nepouštějte nikdy takovou osobu
– jde a dveře otevře. Přestože návštěvníky do bytu. Pachatelé loupežných přepadení si
většinou znáte a s radostí přivítáte, může mnohdy obstarají falešné průkazy a vymyslí
se vyskytnout i případ, kdy za dveřmi stojí si pádný důvod pro to, abyste jim otevřeli (neneznámý člověk. To však neznamená, že volnost, porucha na topení, kontrola televizní
můžete být důvěřiví a neopatrní, neboť prá- přípojky, vzkaz nebo telegram, nutnost zatelevě tito hosté vás mohou připravit o majetek fonovat si pro pomoc atd.). Nikdy takové lidi
nebo Vám ublížit na zdraví. Proto neotvírej- nepouštějte do bytu, i kdyby vypadali velmi
te nikdy dveře svého bytu, dokud si nejste důvěryhodně. V případě, že máte telefon, mů-
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žete si dotazem ověřit, zda uvedený podnik
k Vám skutečně takového člověka poslal, ne- Důležitá telefonní
Policie ČR 158
bo pomoc této osobě přivolejte sami.
Výborným pomocníkem v těchto případech bývá panoramatické kukátko nebo
bezpečnostní řetízek na dveřích. Dbejte
tedy vždy na jejich používání, neboť Vám to
nezabere mnoho času, naopak v mnoha případech Vám to může zachránit život nebo
majetek. V případech, kdy se cítíte v ohrožení, obraťte se se žádostí o pomoc na linku
156 městské policie nebo na linku 158 Policie ČR. V Černošicích pak můžete použít
i telefonní čísla 605 255 450 a 724 060 620.

čísla

Policie ČR Řevnice 257 721 494
Městská policie 156
Městská policie Černošice 605 255 450,
724 060 620
Hasiči 150
Záchranná služba 155
Záchranná služba Řevnice 257 721 666
VOLEJTE VE SPRÁVNÝ ČAS

Gregor Dušička, velitel městské policie

Fotografický týden v Gerbrunnu
Ve smyslu gerbrunnského manifestu
(uvést věk, jazykové znalosti, adresu, telefon
o partnerství ze 4. října 2003 pořádá IGEP
případně e-mail).
– Gerbrunnská iniciativa pro partnerství evVýsledné fotografie budou vystaveny
ropských měst v období od 7. do 11. června
v
rámci gerbrunnského “Kulturního podzi2004
mu”. Výstavy v zúčastněných obcích mohou
Fotografický týden
následovat. Předpokládá se zhotovení CD
v Gerbrunnu s účastí všech partnerských s obrázky. Nabízí se, aby podobné akce proměst a obcí. Odbornou péči zajišťuje foto- běhly i v dalších zúčastněných obcích.
grafický mistr z Würzburgu Tillman Grütz.
Náklady připadají na laboratorní práci,
Téma zní:
resp. na jednotnou prezentaci obrázků. PoPráce v Gerbrunnu – lidé v povolání.
řadatel se vynasnaží o cenově nejvýhodnější
Přijímány budou práce analogové (barev- řešení. Ubytování účastníků v Gerbrunnu
bude v soukromí.
ný negativní film) i digitální.
Počet účastníků je omezen na 15, na Další informace podá Peter iel, Am Happach 40, 97218 Gerbrunn,
každou partnerskou obec tedy připadají
přibližně 3 účastníci. Je žádoucí, aby se zú- tel/fax 0931/707691;
častnily všechny partnerské obce. Účastníci e-mail: p.thiel@freenet.de
by neměli být úplní fotografující začátečníci
Gerbrunn, 15. ledna 2004.
a profesionální úroveň se neočekává. Jazykové podmínky: německy, anglicky, francouzsky.
Prosíme, aby se účastníci přihlásili na níže uvedenou adresu nejpozději do 1. 3. 2004
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Ošetřovatelská a pečovatelská služba
Farní charity Neratovice
Farní charita Neratovice je nestátní zdravotnické zařízení, které již od roku 1992
poskytuje ošetřovatelskou a pečovatelskou
službu v rodinách klientů v Neratovicích,
Mělníku, Kostelci nad Labem, Kralupech
nad Vltavou, Odolene Vodě, Čelákovicích,
Říčanech a Kbelích. Provozujeme i několik
Domů s pečovatelskou službou. V oblasti
Praha-západ jsme zahájili svou činnost v září roku 2003. Sídlíme v Černošicích v Domě
s pečovatelskou službou.
Posláním a cílem naší práce je snaha
pomoci lidem všech věkových skupin, kteří
v důsledku nemoci, postižení či stáří si nemohou sami zabezpečit plnohodnotný život.
Díky naší pomoci mohou zůstat ve svém domácím prostředí a mají zajištěnou kompletní péči. Našim klientem se může stát každý,
kdo je v péči své rodiny, která se v důsledku
dovolené, nemoci apod. nemůže dočasně
o člena své rodiny postarat, nebo ti, kterým
tuto péči předepsal obvodní lékař. Také pacienti propuštění z nemocnice mohou využívat našich služeb. Provádíme výkony dle
indikace lékaře. Zajišťujeme komplexní péči
o dlouhodobě ležící, ošetřovatelskou rehabilitaci, aplikaci injekcí, odběry krve, převazy
a péči o stomie. Tuto péči vykonávají pouze
zdravotní sestry s praxí u lůžka. Připravujeme i provoz denního stacionáře (denního

centra) pro lidi, kteří nemohou být z nejrůznějších důvodů sami doma. Naše služba je
hrazena ze zdravotního pojištění a z dotací
obcí. Klient platí pouze minimální částky za
zapůjčení zdravotnických pomůcek. Na naši
činnost získáváme další finanční prostředky
z různých dotací a grantů. Charitní ošetřovatelskou či pečovatelskou službu může
potřebovat každý z nás. Pro ty, kteří nám
chtějí finančně pomoci, je zřízeno konto:
Ošetřovatelská služba 0461 434 389/ 0800.
Finanční dar je možné odečíst od základu
daně dle zákona č. 586/1992 Sb., par. 15.
odst. 8. Potvrzení o přijatém daru vydáváme
na adrese: FCH Neratovice, Kojetická 1021,
277 11 Neratovice.
Naši službu bychom v budoucnu rádi
rozšířili o pečovatelskou službu, která by
zajišťovala úklid domácností, osobní hygienu, dopravu k lékaři či na úřady, osobní
asistenci, nákupy a pochůzky. Tuto službu
by vykonávaly odborně školené pečovatelky.
Věříme, že dokážeme vytvořit pocit jistoty
pro všechny, kteří naši pomoc potřebují.
Kontaktní osoba: vrchní sestra Broučková,
tel: 737 344 358, nebo sestra Čermáková,
Farní charita Neratovice, tel: 315 685 190.
Eva Broučková

Adopce na dálku
V minulém čísle jste si mohli přečíst popis projektu „adopce na dálku“. Tento popis
(spolu se dvěma fotkami dětí, které na adopci čekají už přes dva roky) naleznete nyní
i na www.cernosice.osobe.cz v Katalogu
v sekci Občanské aktivity. Ještě informace,
která Vás možná pozitivně ovlivní: I některé

známé osobnosti mají na dálku adoptované
jedno či dvě děti; prostřednictvím Humanistického hnutí financují školní docházku
malým Afričánkům Lucie Bílá, manželé Ladislav a Alice Smoljakovi, celý herecký soubor Divadla Járy Cimrmana, Yvetta Blanarovičová, Jan Kraus a MISS ČR 2003 Lucie Vá-
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chová. Prostřednictvím Arcidiecézní charity
Praha Mahulena Bočanová a Petr Kostka.
V celé České republice je v současné době
každý den na dálku adoptováno průměrně
dalších 20 dětí. Celkem mají čeští „rodiče“
v rozvojových zemích více než 13 000 dětí.
Poznámka pro podnikatele: částku darovanou na adopci je možno odečíst od daňového základu (jako sponzorský dar).
Ráda zodpovím všechny Vaše dotazy, pomohu při zařizování, poradím.
Marie Hokrová, studentka UK
mhokrova@centrum.cz, tel: 777 029 237,
251 640 292
Na adopci čeká: Kadiatou Aneka Bangoura,
9 let, Guinea, číslo v databázi: 20284
popis situace: otec Kadiatou Aneky zemřel,
když jí byly dva roky. O rodinu se stará
příbuzná, která však nemá žádné příjmy.
Situace v rodině je velmi složitá. Dívka má
jednoho bratra a šest sester.
kontakt: S. Komrsková, 608 767 866, Vysokoškolští humanisté.

Letní tábor v Černošicích, 23. ročník
Model klub Černošice a sdružení S dětmi
a pro děti pořádá pro vaše děti letní tábor
v Černošicích od 5. 7. do 23. 7. 2004 (možno již od 4. 7.). Tábor je určen pro děti od
6 do 18 let, účast je možná i jen na části
tábora.

Moné pobyty na tábo�e
P�ím�stské dít� spí doma (od 15 let)
Internátní na víkend doma
Celotáborový

Během tábora se budeme věnovat mnoha
činnostem: modelářství letecké a plastikové,
výuka jazyků a konverzace (angličtina, němčina), počítače, vyjížďky na koních, výuka
hry na kytaru, sebeobrana, džezgymnastika,
sport a hry, stanování, koupání, RC škola.

cena za den pro �lena
naeho MK �ernoice
140 K�
180 K�
180 K�

cena za den pro
ostatní
180 K�
230 K�
230 K�

Bližší informace: Apeltauer Lumír, Pražská 1004, 252 28 Černošice,
telefon + záznamník 251 643 091, mobil 605 545 615,
e-mail: l.apeltauer@volny.cz
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Jiří Schmitzer vyprodal celý Club
Tento svérázný herec, zpěvák, textař,
písničkář a v neposlední řadě i komik již
několik dní před koncertem totálně vyprodal místní Club kino. Lidé se sháněli
po posledních volných místech a mnohým
vůbec nevadilo, že zůstali stát. Atmosféra
byla bezvadná a lidé se dobře bavili. Jiří
Schmitzer velmi kladně ohodnotil místní
club a jeho zvuk. Na mou otázku, jak se mu
u nás v Černošicích hrálo, odpověděl, že
bezvadně. Bohužel na důkladnější rozhovor
už nevybyl čas.
Za Černošice kulturnější Pavel Blaženín

16. Mokropeský masopust
V sobotu byl masopust. Proč se neslaví také masodrž? Líbil se mi kominík. Namazal mi
na tvář saze. Nešly umýt. Byl tam kůň, anděl se zlatýma vlasama, smrtka a vodník. Muzikanti pěkně hráli, všichni tancovali. Babička dostala veliké perníkové srdce a my jsme ho
s Jiříkem snědli.
Martina Hasáková 2. A (Floriánka)
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Počátkem února se hasičárna v MokroV sobotu 14. února to vrcholilo. V hopsích postupně proměnila ve výrobnu růží, dinovém představení na Masopustním
zkušebnu, maskérnu, kostymérnu a nahrá- náměstí se vystřídalo 33 účinkujících
vací studio „Masopust 04“.
a 16 muzikantů. Hru sepsal a nazkoušel
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Břetislav Slováček. Jeviště zapůjčila firma
ŠIBA. Kvalitní ozvučení vykouzlil Michal
Skála. Koblihy pro dětské masky dodala
Mokropeská pekárna. Hasiči zajistili občerstvení a společně s městskou policií
bezpečnost na cestách. Následoval průvod
obcí, kde se tančilo a hrálo na 23 zastávkách. Právě tolik se našlo dobrých sousedů,
kteří štědře hostili – a nejen maškary. Jedlo
se a pilo, skvěle hodovalo. Všichni řidiči
s povděkem přivítali skvělou polní čajovnu. Bylo rozdáno na čtyřicet perníkových
srdcí.
Zastávka u kapličky – zbrojnice byla věnovaná vzpomínce na ty, kteří se už nemohli
zúčastnit.
Zvuky zvonu a lidová jihočeská písnička
potvrdily, že právě tady je to místo, které
má ještě vypovídající hodnotu z dob našich
moudrých předků. Fotografie sv. Václava na
stěně kapličky –zbrojnice připomínala letní
krádež. (Díky všem, kteří přispěli na obnovení sochy.)
V sobotu a neděli probíhala v areálu
Mokropsy – ateliéru D – výstava „15x Mokropeský masopust“. Vedle fotografií a videozáznamů Š. I. J. Látalových vystavovaly masky i děti ze školní družiny. Děti z ateliéru
M. Fojtů připravily vlastní zvěřinec.
(Někdo si omylem „zapůjčil“ z předsálí
výstavy dřevěný držák na CD. Bude milé,
když ho navrátíte, díky.)
Večer skvělá jazzová kapela ukončila
desetihodinový masopustní maratón na
Jedličkárně.
Sluší se poděkovat „masopustnímu lidu“,
který neváhal nabídnout svůj drahocenný
čas na zkoušky a přípravy, a vůbec všem,
kteří pomohli při přípravě a konání Mokropeského masopustu 2004.
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Pravda o původu cedrů
Několik poznámek k prosincovému článku p. K. Foustky (Informační listy č. 12 /2003,
str. 18 – 20). Autor rozvádí čtivým esejistickým stylem mytologický příběh jednoho
indiánského kmene na pacifickém pobřeží
Britské Kolumbie a rovněž vtipnou formou
aktualizuje jejich teritoriální aktivitu. Cedry
v článku hrají hlavní roli, neboť od nich se
odvíjí vše, co je spojeno s tamní přírodou
a lidskými životy. Nejde však o cedry, které
v Severní Americe nerostou a nikdy nerostly (vyskytují se zde jen v arboretech nebo
botanických zahradách jako introdukované). Omyl vznikl pravděpodobně mylným
překladem anglického slova „cedar“, které se
váže ovšem k jiné jehličnaté dřevině; v uváděné geografické oblasti rostou statné až
60 m vysoké stromy s hustou jehlancovitou
korunou a jedná se o jehličnan – zerav řasnatý (Thuja plicata), známý v Kanadě jako
„red or canoe cedar“ a rozšířený hojně od
Aljašky po severní Kalifornii v USA. Pravé
cedry (Cedrus) se vyskytují v horách evropského Středozemí (severní Afrika, Turecko,
Libanon) a v severozápadním Himálaji
(Pákistán, Indie) v nadmořských výškách
mezi 1300 m až 1400 m. Obyvatelé Černošic
nemusí cestovat tak daleko a mohou si nádherný strom cedru atlantského prohlédnout
v ulici „V Mýtě“.
doc. RNDr. Bohdan Křísa

Narodili se
Tereza Pětioká
Jan Kříž
Albert Bergman
Jonáš Tuháček
Jakub Nováček
Ondřej Nováček
Markéta Rollová

kultura

Autoškolka v MěKS

Odbor kultury uvádí v pátek 12. 3 od
10 hod. v MěKS na Vráži pohádku (pořad)
Autoškolka. Dopravní pořad, který zábavnou formou oslovuje děti od 4 do 8 let a je
plný her, písniček, veselého vyprávění a ba-

revných kouzel. Děti jsou po celou dobu
v přímém kontaktu s děním na jevišti, hrají
si na řidiče, na dopravní policii a připomenou si některá základní pravidla chování
v silničním provozu. Vstupné 50 Kč.

Pohádka O zlaté rybce v MěKS
Odbor kultury uvádí pohádku divadla
Paní, pojďte si hrát. Zveme nejen všechny
děti v sobotu 20. 3. v 15 hod. do sálu MěKS,
Mokropeská 1208, na Vráži. Pohádka O zlaté
rybce je pohádkou pro velké i malé. Uvidíte
v ní hrát velké dřevěné loutky rybáře a ry-

bářky, zlatou rybu, moře, husu, která mluví,
služebnictvo a vás – děti, které živě do
pohádky zapojíme. Pohádka řeší pradávný
problém být či nebýt bohatý. A jak to je
s bohatstvím a láskou, o tom naše pohádka
vypráví, podložena dávnověkou moudrostí.

Koncert vážné hudby v ZUŠ
Odbor kultury vás zve v sobotu 20. 3. od 17 hod. do sálu Základní umělecké školy ve Střední
ulici č. 403 na Recitál Jany Vavřínkové – viola a Ester Godovské
– klavír. Zazní díla C. M. von Webera, W. A. Mozarta, B. Smetany,
F. Chopina, L. Janáčka, M. Regera
a F. Schuberta.
Jana Vavřínková se zúčastňuje
mnoha celostátních a mezinárodních soutěží (např. v roce
1999 získala 1. cenu na soutěži
konzervatoří České republiky,
v roce 2000 získala 1. cenu na
soutěži Beethovenův Hradec
2000). Přijďte se seznámit s touto
mladou dámou, která se nedávno
přistěhovala do Černošic.
Ester Godovská sólově vystupovala v řadě evropských měst,
spolupracovala s několika našimi
orchestry. V současné době působí jako pedagog na Konzervatoři
J. Ježka v Praze.
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Recitál Jana Polívky v ZUŠ
Všichni jste srdečně zváni
v pondělí 29. 3. od 18.00 do
sálu v ZUŠ, Střední ulici 403, na
klavírní recitál. Na programu:
D. Scarlatti, L. van Beethoven
a F. Chopin. Jan Polívka, nar.
1975, koncertuje jako sólista
i v komorních formacích v Čechách i v Evropě.
Vstupné dobrovolné.

Divadelní představení v mokropeské mateřské školce
Zveme všechny malé diváky, i ty, kteří u nás 23. 4. pátek 9.00 hodin O SLŮNĚTI
nejsou zapsáni k docházce, na divadelní před- 7. 5. pátek 9.00 hodin UKÁZKA ŽIVÝCH
stavení, která se konají v naší školce (na adreSOV A DRAVCŮ
se Topolská 518, Černošice – Mokropsy).
21. 5. pátek 9.00 hodin O SMOLÍČKOVI
12. 3. pátek 9.00 hodin O ZLATÉ RYBCE
26. 3. pátek 9.30 hodin ČAROVNÁ RYBÍ 4. 6. pátek 9.00 hodin TŘI ZLATÉ VLASY
DĚDA VŠEVĚDA
KOSTIČKA
5. 4. pondělí 9.00 hodin JAK PEJSEK
A KOČIČKA MALUJÍ VAJÍČKA

Vstupné na všechna představení je 40 Kč
na dítě, dospělí vstupné dobrovolné.

Výstava dětských prací a výrobků v MŠ
Výstava se koná v sobotu 3. 4. 2004
v budově mokropeské mateřské školy. Bude
otevřeno od 9 do 17 hodin. Srdečně zveme

všechny návštěvníky, kteří si chtějí prohlédnout některé z krásných výrobků našich
šikovných dětí.Vstupné dobrovolné.

Kultura v Dobřichovicích
Dobřichovické Mžení v Sále Dr. Fürsta
v březnu 2004
12. března, pátek, v 11 hod. zadáno pro
2. stupeň ZŠ, Divadlo DDS – Hry lásky
pálivé

27. března, sobota, v 15 hod. Divadlo pro nejmenší diváky Divadélko
Krab – Jak lišák k boulím na hlavě
přišel

19. března, pátek, ve 20 hod. recitál RADŮZA

27. března, sobota, v 19 hod. koncert Bona fide kvartet a Ladislav Horák
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kultura

Nové knihy v černošické městské knihovně
Pro dospělé čtenáře:

FILIPI, Pavel: Křesťanstvo

Deset století architektury (6 sv.: Archi- FIALA, Petr: Úvahy o české politické krizi
tektura románská, gotická, renesanční, HALAMA, Jindřich: Sociální učení Česbarokní, 19. stol., 20. stol.)
kých Bratří
ALBRIGHTOVÁ, Madeleine: Madeleine
HALÍK, Tomáš: Co je bez chvění není pev– životopis
né, Oslovit Zachea
HEJCMAN, Pavel: Cesty knížecí – historic- CHAUNU, Pierre: Dobrodružství reforký román
mace
KOPECKÝ, Jiří: Zateplujeme dům, byt,
KIERKEGARD, Sören: Tři páteční pozvání
chatu a chalupu – praktické rady a zkuk Večeři Páně
šenosti pro každého
KIRSTE, Reinhard: Svátky světových náKŘESŤAN, Rudolf: Podkovaná blecha – feboženství
jetony
KÜNG, Hans: Mozart: stopy transcendence
MODIGNANI, Sveva Casati: Tango – roPro dětské čtenáře:
mán pro ženy
PEARSON, Allison: Nechápu, jak to doká- BALEJ, Jan: Jak to chodí u hrochů
že – humoristický román
DUDEK, Adolf: Velká kniha pro malé děti
REICHSOVÁ, Kathy: Smrtící rozhodnutí
– detektivka
RUARK, Robert: Safari – román z Afriky
Pro studenty a náročnější čtenáře:

MILER, Zdeněk: Krtek kamarád
ŽÁČEK, Jiří: Nesedejte na ježka
Přijďte si vybrat z bohaté nabídky nejen nových knih a podívat se na internet.

Knihovnu lze najít i podle šipky webovských stránek mestocernosice.cz
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