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Text k fotu na titulní straně:

V listopadu 2004 se město rozhodlo
obnovit tradici vítání nových občánků. Od té doby se v reprezentačním
sále secesního Zemanova letohrádku
ve Střední ulici vystřídaly desítky
a desítky kluků a holčiček, jejichž
jména jsou zapsána v pamětní knize. Zatím poslední slavnostní akt
se uskutečnil v neděli 28. října, kdy
osmadvacet nových občánků přivítali
starosta Aleš Rádl a místostarostka
Helena Langšádlová.
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Výstava projektů – Černošický kadlub
V rychle se rozvíjejícím městě se
snadno může stát,
že když člověk při
procházce zavítá
do míst, kde již
delší dobu nebyl,
zdá se mu, že jeho
proměna je natolik
velká, že ho lze jen
stěží poznat. A Černošice právě takovým
městem jsou. Vlastně až teď, po letech
nejrůznějších příprav, začíná být skutečně
vidět to, co v územních plánech bylo navrženo k budoucím realizacím již v polovině
devadesátých let.
V každém městě, které jako Černošice
prochází tak viditelnou proměnou, jsou pochopitelně také trvale přítomny nejrůznější
diskuze na témata spojená s rozvojem a výstavbou. A to, že výsledkem procesu hledání
nejlepších rozhodnutí nejsou vždy taková,
která mají schopnost uspokojit každého, je
také pochopitelné. Taková rozhodnutí snad
ani neexistují. Nicméně je důležité, že proces diskuze a stálého testování přijímaných
rozhodnutí je zde trvale veden. Navzdory
tomu, že ne každý je schopen a ochoten
tyto debaty sledovat či se do nich včas odpovídajícím způsobem zapojovat. Takový
zpozdilý debatér pak snadno sahá již jen
k neužitečné a laciné kritice hotové věci,
která na věci již nic nemění a zůstává po ní
jen pachuť a vzájemná trpkost.
Jen namátkou stojí za to připomenout si
řadu veřejných debat, které zde již proběhly. Například před prvním porevolučním
zastupitelstvem stálo důležité rozhodnutí,
jak zajistit podmínky pro další rozvoj města
a zlepšit zdejší životní prostředí. Všechny
prostředky města byly tehdy nasměrovány
do výstavby čističky, vodovodů a kanalizací
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a později plynovodního vedení. I když to
znamenalo dlouhých dvanáct let v blátě
a bez jakýchkoliv investic do pořádných
komunikací, bylo to rozhodnutí správné.
I proces územního plánování probíhal vždy ruku v ruce s veřejnou debatou
a rozhodnutí vtělené do prvního územního
plánu – neumožnit v Černošicích žádnou
rozsáhlejší výstavbu bytových či řadových
domků – bylo správné, byť náklady na
správu našich sedmdesáti kilometrů komunikací teď leží na bedrech menšího počtu
obyvatel. Z té doby také pochází rozhodnutí
zřídit v centru Vráže cosi jako městské centrum, a i to bylo ve chvíli, kdy se objevil seriozní investor, podrobeno poměrně dlouhé
diskuzi, kterou ovšem mnozí ke své škodě
nechali bez povšimnutí a o svůj ideový
vklad se začali pokoušet až ve chvíli, kdy již
probíhala výstavba.
Dnes je naše situace trochu jiná. Veřejné
prostředky jsou na základě široké shody investovány především do komunikací a začíná se již objevovat i možnost investovat
do některých staveb či ucelených prostorů.
Což je třeba z pohledu nároků na veřejnou
debatu a prezentaci záměrů podstatně
náročnější, protože se již jedná o jasná
a viditelná díla. V době, kdy bylo přijato
rozhodnutí dobudovat například školu, byly
proto veřejnosti plány a návrhy předvedeny
ve výlohách našich obchodů. A před rokem
a půl proběhla v Kulturním domě rozsáhlá
výstava všech zpracovaných a připravených
projektů, na které se podařilo prezentovat
i historické územní plány a historické fotografie. Tato výstava byla třídenní a navštívilo ji asi sto padesát až dvě stě občanů. Na
této výstavě byl také mimochodem prezentován například projekt Karlické ulice, jenž
se teprve v době zahájení výstavy stal předmětem diskuze, bohužel již bezpředmětné.

z radnice
A přitom stačilo zajít na výstavu, seznámit
se s plány v předstihu a případně se pokusit
tuto otázku otevřít v včas.
Vedení města se proto rozhodlo výstavu a prezentaci připravovaných projektů
pro nejrůznější lokality zopakovat, a to
tentokrát v Clubu Kino od 19. do 25. listopadu. Na této výstavě budou prezentovány
projekty jak již významně rozpracované,
tak i projekty zatím jen v podobě náčrtků
a ideových záměrů. Ve stanovených hodi-

22. schůze rady města
konaná 24. září 2007
Odbor investic a správy majetku
rada ve věci Dělení pozemku parc. č. 2704/19
– Chebská ulice ukládá odboru investic prověřit
komplexní dopravní řešení v oblasti včetně propojení ulic Táborská – Kladenská
• rada souhlasí s dělením a scelením pozemků
parc. č. 2014/1, 2014/5 a 2014/11 v Hradecké ulici
podle předloženého návrhu
• rada nesouhlasí se změnou rekonstrukce oplocení pozemku parc. č. 2075/1 v ulici Kladenské
a Jičínské podle předloženého návrhu
• rada souhlasí s přístavbou rekreační chaty
(zimní zahrada) č. e. 998 na pozemku parc. č.
3970 v ulici Nad řekou podle předložené dokumentace
• rada souhlasí se změnou stavby rodinného
domu na pozemcích parc. č. 2299 v ulici Slunečné před dokončením
• rada souhlasí s umožněním přístupu na pozemky parc. č. 1156/2 a 1156/3 z budoucí nové
komunikace vybudované ke hřišti v Husově ulici
• rada souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 17 000 Kč na vybudovanou tlakovou kanalizační přípojku k rodinnému domu
č. p. 725 v Akátové ulici
• rada ukládá odboru investic předložit tři nabídky na opravu krytu ulice Puškinova v rozsahu dle
zpracované dokumentace firmy CityPlan, s. r. o., se
záměnou povrchu vozovky na zatravňovací dlažbu
• rada souhlasí s technickým řešením odvodnění
křižovatky Mokropeská – Školní – Větrná včetně
přechodového retardéru

•

nách bude přítomna i kompetentní osoba,
která bude schopna podat výklad.
Srdečně vás tedy, milí spoluobčané, na
tuto výstavku zvu, protože bych opravdu
nerad čelil neoprávněné kritice z nedostatku
přímé komunikace vedení města s občany.
Pokud vím, tak kromě Prahy podobné výstavy nepořádá žádné jiné město, a v Černošicích to bude prakticky již třetí prezentace připravovaných projektů v poměrně
Aleš Rádl, starosta
krátkém období.

• rada ve věci Úprava komunikace u pozemku
rodinného domu č. p. 1266 – Majakovského
ulice souhlasí s navrženou úpravou, zamezující
stékání dešťové vody z ulice na pozemek žadatelů, a pověřuje odbor technických služeb její
realizací
• I. rada ve věci Propustek u viladomů – Vrážská
ulice schvaluje realizaci šachty u pozemku parc.
č. 6170/5 na náklady města; II. rada schvaluje
členění nákladů na rekonstrukci propustku a požadavek, aby veškeré stavební práce zajistila SÚS
Kladno
• rada bere na vědomí, že na základě výzvy fy
Stavitelství Řehoř, s. r. o., převzal odbor investic
vyklizenou část pozemku parc. č. 6192/6, kterou
firma užívala jako stavební dvůr, (pozemek byl
odevzdán v přijatelném stavu) a ukládá odboru
technických služeb osít pozemek trávou
• rada vybírá pro realizaci rekonstrukce komunikace Žatecká firmu Silnice TS, s. r. o., (cenová
nabídka 115 849,80 Kč vč. DPH)
• rada ve věci Ulice Žatecká – kanalizační řad
souhlasí s navrženým postupem (fy Zepris
zahajuje 1. 10. výkopové práce pro vybudování
splaškové kanalizace v ulici Žatecká; majitelé stávajících přilehlých parcel budou osloveni dopisem
s oznámením o průběhu prací a zároveň budou
vyzváni, aby se rozhodli pro vysazení přípojky kanalizace pro svůj objekt a sdělili polohu napojení;
pokud tak učiní, kanalizační přípojka bude provedena v délce cca 4 m mimo těleso komunikace
a zaslepena; na tuto část přípojky jim bude sdělena nabídková cena firmy Zepris a budou vyzváni,
aby tuto částku městu uhradili)
(Pokračování na straně 32)
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Občané mohou pomoci při zkvalitňování práce úředníků

Cestou k dosahování opakovaně dobrých výsledků činnosti
každé organizace je aplikace vhodného modelu řízení. Městský
úřad Černošice proto přistoupil k zavedení systému řízení kvality podle ISO 9001. Jde o mezinárodně uznávaný a v mnoha
zemích prověřený model, který pomáhá zlepšovat úroveň plnění požadavků na službu z hlediska jejích zákazníků. Podrobněji
o systému hovoří místostarostka Helena Langšádlová.
O přijetí systému zlepšováním kvality poskytovaných služeb
řízení kvality podle ve vztahu k našim zákazníkům:
ISO 9001 rozhodlo Kdo jsou zákazníci úřadu?
město v roce 2006. Pracovat na jeho zavePředevším jsou to obyvatelé našeho měsdení jsme začali na jaře letošního roku, kdy
ta a celého správního obvodu, podnikatelé,
jsme navázali spolupráci s firmou CERT
živnostníci a samozřejmě stát, kraj a město
Kladno.
Černošice.
Já, jako představitelka vedení pro jakost
Které procesy systém ovlivní?
systému řízení kvality, vidím jako velice důChceme sledovat zejména procesy, které
ležité, aby tento systém byl při jeho zaváděmají
na kvalitu služeb přímý vliv. Zjednoduní takříkajíc ušit na míru potřebám našeho
úřadu. A přestože z hlediska managementu šeně řečeno, budeme se snažit zlepšovat něje systém nástrojem strojní byrokracie, které parametry, například dobu čekání na
myslím si, že je pro nás dobře použitelný. vyřízení žádosti na našich pracovištích, buNapříklad při plnění požadavku na jedno- deme měřit spokojenost našich zákazníků,
značné vymezení a koordinaci jednotlivých zejména pak občanů, kteří přicházejí na náš
činností a postupů. V tuto chvíli má náš úřad, ale i obcí, jichž je v našem správním
úřad kolem dvou set zaměstnanců, vyko- obvodu sedmdesát devět. V této souvislosti
nává činnosti pro téměř sto tisíc obyvatel bych chtěla poprosit o spolupráci ty občany,
našeho správního území a je proto důležité, kterých se budeme dotazovat na spokojeaby tyto činnosti byly jednoznačně vymeze- nost s komunikací našich úředníků a na
ny a koordinovány, což následně souvisí se dostupnost informací, jež jednotliví vedoucí

Se systémem řízení kvality byli seznámeni všichni pracovníci městského úřadu
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odborů umísťují na webové stránky, případ- tému hodnocení zaměstnanců. Důležité
ně před vstupy do jednotlivých kanceláří.
pro nás však v podstatě nejsou okamžité
výsledky měření, ale trendy, jimiž se budou
Je systém řízení kvality jediným nástrojem, pomocí kterého se úřad snaží zvyšo- sledované hodnoty vyvíjet. Na druhou stranu my tento systém nastavujeme způsobem,
vat standard poskytovaných služeb?
Není to samozřejmě jediný nástroj, který který by neměl výrazně zatížit pracovníky
používáme. Dalším je například model CAF, úřadu a opravdu měříme a sledujeme jen
jenž je zaměřen na sebehodnocení a je rov- ty procesy, jež mají nějaký vliv na kvalitu
něž využíván jako nástroj měření kvality ve poskytovaných služeb.
veřejné správě. Dalším nástrojem, který se
týká kvality řízení, je benchmarking, což
je metoda poměřování výkonnosti našeho
úřadu s jinými úřady, jež vykonávají obdobné činnosti.

Kdy by mělo dojít k certfikaci systému?

O certifikaci, tedy o posouzení shody, zda
prověřovaný systém odpovídá požadavkům
normy ISO 9001, bychom měli požádat na
jaře příštího roku. Provádí ji vždy nezávislá
Existuje provázanost mezi naplňováním
akreditovaná certifikační organizace. Vystasystému a odměňováním pracovníků?
vený certifikát bude mít mezinárodní platSoučástí systému řízení kvality je i řízení nost. Na udržování systému se pak budou
lidských zdrojů, což znamená, že zpětná podílet vyškolení interní auditoři z řad navazba od zákazníků se bude odrážet v sys- šich zaměstnanců. Ptal se Stanislav Janovský

Staré topoly ve Školní ulici by měly nahradit platany
Téměř tři roky hledá rada města odpověď
na poměrně nelehkou otázku: zachovat alej
starých topolů ve Školní ulici, či dát přednost
bezpečnosti a staré stromy nahradit novými?
„Je pravda, že některé topoly jsou odborným
posudkem navrženy k pokácení, některé k prořezání a tím i k dočasnému k zachování. Nicméně
po velmi dlouhé diskusi přijala rada návrh, že
by zásah do aleje neměl být rozvržen na etapy,
ale že by vše mělo proběhnout najednou. A to ze
dvou důvodů,“ uvedla k problému místostarostka Helena Langšádlová. Jedním z důvodů
je podle jejích slov ten, že navzdory opatřením,
které město v tomto směru učinilo (topoly byly
odbornou firmou prořezány), nebezpečí odlamujících se větví a tím i možnost zranění děti
chodících tudy denně do školy stále existuje.
„Ze zkušenosti z obce Vestec, kde v lednu jeden
ze stromů v aleji u silnice, určených delší dobu
k pokácení, padl na projíždějící auto a zahynuli
dva lidé, víme, že pak se taková tragická událost
nedá nijak napravit,“ dodala místostarostka.

Druhým důvodem, o kterém členové
rady dlouho diskutovali, je podle místostarostky nevhodnost návrhu sázení topolů
po etapách. „Co by tento postup znamenal?
Že bychom letos vysadili třeba třetinu, příští
rok další třetinu a po roce další? Nebo by se
tyto třetiny vysazovaly s přestávkami pěti let?
Myslím si, že je jednoduší udělat vše najednou. Alej vysazovaná po etapách by nevypadala nijak hezky. Stromy by se pravděpodobně
nepodařilo koupit úplně stejné, nevyrůstaly
by ani ve stejných podmínkách, a vznikla by
alej ze stromů, které by neměly stejný vzhled.
A to je právě ten důvod, proč si myslíme, že
by měly stromy být zakoupeny a vysazeny
v jednu chvíli. Akceptovali jsme při tom návrh komise životního prostředí, že namísto
starých topolů by měly být vysázeny platany. Vykácení by mělo proběhnout ještě letos,
v době vegetačního klidu, a k výsadbě by mělo
dojít na jaře,“ sdělila místostarostka Helena
Langšádlová.
(sj)
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Představitelé města přivítali osmadvacet nových občánků
Neděle 28. října byla významným dnem pro
osmadvacet nových občánků Černošic a samozřejmě i jejich rodiče. V reprezentačním sále Základní
umělecké školy nejmenší kluky a holčičky oficiálně
přivítali představitelé města – starosta Aleš Rádl
a místostarostka Helena Langšádlová. Do pamětní
knihy pak byli zapsáni Oldřich Mejstřík, Mikuláš
Moravec, Antonín Šonka, Viktorie Křížová, David
Kniš, Kristýna Knišová, Viktor Zima, Linda Žáková, Viktorie Otavová, Sofie Otavová, Matěj Preuss,
Milan Kamenský, Adam Topinka, Michaela Hejná,
Šárka Staňková, Noemi Čížková, Nela Maláčková,
Jan Kutílek, Anna Zacharová, Eliška Papežová,
Klára Pittrová, Alex Marek, Dominik Swan, Lucie
Lišková, Marie Tuháčková, Vít Zahrádka , Vladimír
Knop a Magdaléna Knopová.
(sj)
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Využití vytříděných nápojových kartonů

V měsíci říjnu město Černošice ve spolupráci se společností EKO-KOM zahájilo třídění nápojových kartonů (tetrapaků). Jde především o obaly od džusů, mléčných výrobků, vína apod. Tyto kartony obsahují suroviny, které lze recyklovat
a velmi dobře využít.
Po upotřebení doposud končily nápo- jsou energeticky využity – spalovány při
jové kartony ve směsném odpadu a dále výrobě páry. Horká pára je využita při
potom ve spalovacích kotlích nebo na sušení buničiny a při výrobě elektřiny
skládce odpadů. V současné době je pro potřeby rozvlákňovacího procesu.
však možno tyto obaly odděleně třídit
Druhou možností, jak využít nápojové
a recyklovat.
kartony, je jejich drcení. Drť se za tepla
Nápojový karton je tvořen několika lisuje do desek, které mají velmi dobré
vrstvami různých materiálů: papíru, po- izolační vlastnosti a dají se využít ve
lyethylenu a většinou i hliníku. Papírová stavebnictví.
vrstva (75 – 80 %) má nosnou funkci, poKam nápojové kartony odkládat
lyethylenová a hliníková folie má funkci
Nápojové kartony se mohou odkládat
ochrannou.
do přistavených 1100L kontejnerů s oranNápojové kartony jsou využity při vý- žovým víkem, na nichž jsou umístěny sarobě papíru. Nejprve se oddělí jednotlivé molepky vyzývající k odkládání použitých
vrstvy (papíru, polyethylenu a hliníku) nápojových kartonů. Je nutné, aby do takve vířivém rozvlákňovači, který je napl- to označených kontejnerů byly odkládány
něn celými nápojovými kartony a vodou. pouze vypláchnuté nápojové kartony.
Rozvlákňování trvá 15 – 30 minut a běKde jsou kontejnery umístěny?
hem této doby dojde k rozvolnění celulózových (papírových) vláken a vytvoření • ulice Komenského (naproti kostelu)
vodné suspenze, tzv. vlákniny. U tohoto • ulice Smetanova
postupu není nutné používat pomocné • před areálem technických služeb
chemikálie ani teplou vodu. Záleží však
• ulice Karlická
na materiálové čistotě, znečištění by neDo každé, i té nejmenší kuchyně se
mělo být větší než 10 procent. Z tohoto
vejde
taška, do které je možné kartony
důvodu je rozvlákňovač vybaven systéshromažďovat,
nebo je lze třídit do spemem umožňujícím účinné odstranění
ciálních
oranžových
pytlů, jež si mohou
nevláknitých materiálů (zbytků nápojů,
občané
vyzvednout
zdarma
na podatelně
polyethylenových a hliníkových fólií,
MěÚ
v
ulici
Riegrova
a
v
areálu
technictiskařských barev, bláta, písku, kovového
kých
služeb
v
ulici
Topolská
660.
odpadu a jiných cizorodých látek), které
by jinak zahltily agregát. Vířivým rozNápojové kartony vymyjte malým množvlákněním se získá z nápojových karto- stvím vody, rozložte rohy a stlačte! Pokud
nů 70 – 90 procent celulózových vláken. nápojový karton obsahuje umělohmotný
V papírně jinak nevyužitelné zbytky vrs- uzávěr, není třeba ho odstraňovat.
Renáta Petelíková, odbor technické služby
tev hliníkových a polyethylenových fólií
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Zimní provoz sběrného místa pro nebezpečný odpad a bioodpad
Od 1. listopadu 2007 až do 31. března
2008 je stanovena otevírací doba sběrného místa, kam lze odkládat nebezpečný odpad a bioodpad, takto:
pondělí a středa
7.00 – 17.00
sobota
14.00 – 16.00
Sběrné místo se nachází v areálu odboru technické služby, Topolská 660,
Černošice-Mokropsy. Bližší informace
na tel.: 251 641 183.

Frekvence svozu bioodpadu v zimním období
Svoz bioodpadu firmou Rumpold bude v měsíci listopadu probíhat každý týden, a to v úterý.
V den svozu by měly být nádoby a pytle připraveny již od páté hodiny ranní.
Od úterý 4. prosince bude frekvence svozu
bioodpadu 1 × 14 dní. Další svozy se tedy uskuteční 18. 12. 2007, 1. ledna 2008 atd. Tento režim
zimního svozu bioodpadu bude probíhat až do
1. dubna.

V týdnu od 5. do 9. listopadu
bude na území města Černošice probíhat

strojní čištění komunikací.
Dbejte prosím na tento termín připraveného dopravního značení ! ! !

Díky dárcům přibývá ve městě parkových laviček
Každý obyvatel našeho města může přispět ke zkulturnění svého okolí například
tím, že finančně přispěje na materiál potřebný k výrobě parkové lavičky. Tato lavička pak bude instalována na místě, jež si určí
sám dárce a které je pro tento účel vhodné.
První dvě lavičky, které daroval městu starosta Aleš Rádl, byly umístěny v ulici Zd.
Lhoty, kde slouží zejména cyklistům a in-

-line bruslařům k odpočinku. Díky dalším
dárcům se lavičky objevily i v ulicích Školní, Komenského, Husova, K poště, V Horce,
před samoobsluhou v Karlštejnské, na
autobusové zastávce u transformátoru na
Vráži, na dětském hřišti v Domažlické a na
Dobřichovické. Poslední objednaná lavička
byla namontována na konci ulice Kazínská
s výhledem na řeku Berounku.
Lavičky vyrábějí pracovníci Odboru technické služby
města Černošice. Objednat je
lze písemně na adrese Město
Černošice, OTS, Reigrova 1209,
252 28 Černošice, nebo osobně
v úředních dnech (po, st. 7.00
– 17.00) na odboru OTS, Topolská 660. Cena materiálu potřebného k výrobě jedné lavičky činí 750 Kč. Další informace
na tel. čísle 251 641 183.

Darovaná lavička i s dárcovskou ceduličkou.

Stránku připravila Renáta
Petelíková, odbor technické služby
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Upozornění pro majitele a uživatele pozemků

Žádáme vlastníky či uživatele pozemků o ořez nebo odstranění dřevin ohrožujících
bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Ochranné pásmo:
na obě jeho strany. Pro vedení vybudovaná do
V ochranném pásmu nadzemního vedení je roku 1994 je šířka ochranného pásma v lesních
zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. průsecích 10 m od krajního vodiče, pro vedení
Velikost pásma, min. vzdálenosti:
vybudovaná po roce 1994 s vodiči bez izolace
Venkovní vedení s napětím vyšším než 7 m, pro vodiče s izolací základní 2 m a pro zá1 kV a el. stanice jsou chráněny ochrannými věsná kabelová vedení 1 m. Pro venkovní vedení
pásmy. Minimální vzdálenosti venkovního 110 kV vybudovaná do roku 1994 je ochranné
vedení vůči porostům, které nejsou porosty pásmo 15 m, pro venkovní vedení 110 kV vybulesními, jsou stanoveny v tabulce. Pro zařízení dovaná po roce 1994 je ochranné pásmo 12 m.
110 kV jsou vzdálenosti ostatních porostů Vzhledem k dodržení normované vzdálenosti
stejné jako u lesních.
od porostů po dobu provozování elektrizační
Ochranné pásmo nadzemního vedení do soustavy je třeba při zajišťování ochranného
35 kV je souvislý prostor vymezený svislými pásma vůči porostům volit vzdálenost větší,
rovinami vedenými po obou stranách vedení než je normovaná (dorůstání dřevin).
Typ vedení

Stromy

Min. vzdálenost (m) Min. výchozí stav (m)

ovocné
a) holé vedení
lesní a ostatní
Vedení nn
ovocné
b) izolované vodiče
lesní a ostatní
ovocné
a) holé vedení
lesní a ostatní
ovocné
Vedení vn b) izol. vodiče SAX
lesní a ostatní
c) záv. kabel saxka, ovocné
distri
lesní a ostatní
ovocné
Vedení vvn – 110 kV
lesní a ostatní

Práce při odstraňování a ořezu dřevin musí
být prováděny v bezpečné vzdálenosti od
vodičů, která je s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru tato:
u vedení nízkého napětí (400/230V) 1 m
u vedení vysokého napětí (1-35kV)
2m
u vedení velmi vys. napětí (110kV)
3m
K vodičům se nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit ani nástroje, ani ořezávané
větve při pádu. Práce, při kterých by mohla
být ohrožena bezpečnost osob, technický stav
vedení nebo jeho provoz, je nutno zadat odborné firmě.
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1,00
1,00
0,50
0,30
2,00
2,00
2,00
0,50
0,50
0,30
3,00
15 (12)

2,00
2,00
1,50
0,60
3,00
3,00
3,00
2,00
1,50
1,30
5,00
15 (12)

Ořez či kácení dřevin, prosíme, proveďte
v termínu do 15. listopadu 2007.
Upozorňujeme majitele a uživatele pozemků, že za porušení zákonem stanovených
povinností v ochranných pásmech el. rozvodného zařízení jim hrozí pokuta ze strany Státní energetické inspekce. Uplyne-li stanovená
lhůta marně, provedou ořez, případně odstranění dřevin pracovníci ČEZ Distribuční
služby, s. r. o., přičemž vzniklá dřevní hmota
je majetkem vlastníka pozemku.
Bližší informace na zákaznické lince
ČEZ 840 840 840.

z radnice

Pomozte zkvalitnit městský kamerový systém

V průběhu letošního června byl na území našeho města uveden do zkušebního provozu
kamerový dohlížecí systém. Užívání kamer tohoto systému spadá do zvláštního režimu, který je předmětem zvláštní právní úpravy (zákon o obecní policii a zákon o ochraně osobních
údajů). Kamery proto nezasahují žádná soukromá místa. Snímána jsou pouze veřejná prostranství, k čemuž má městská policie, která kamerový systém užívá, zákonné oprávnění.
Přístup na režimové pracoviště je omezen
pouze na osoby pověřené. To znamená, že
ke kamerám mají přístup a vyhodnocováním
výstupů jsou pověřeni jen určení strážníci.
Přístup jakékoliv veřejnosti na toto pracoviště
je nepřípustný.
Kamerový dohlížecí systém slouží ke snižování počtu protiprávního jednání ve městě,
zvláště pak k minimalizaci trestné činnosti, se
kterou se občané našeho města nevyhnutelně
potýkají. Kamery systému jsou umístěny na
vjezdových komunikacích do města a napevno
natočeny na konkrétní úsek, na němž zaznamenají průjezd všech vozidel v denní i noční
době, což by mělo pomoci při řešení případů
krádeží soukromého, ale i městského majetku. Strážníci totiž dokáží určit dobu trestné
činnosti a její provedení, nikoli však způsob,
jak a čím byl tento odcizený majetek z města
vyvezen.
Příkladem takto monitorované trestné činnosti jsou krádeže kanalizačních vík a mříží.
Dochází k nim převážně v nočních hodinách,
kdy jsou ulice prázdné a svědků je minimálně.
Strážníci v tuto dobu posilují noční hlídkovou
činnost a zaměřují se na kontrolu dodávek
a nákladních automobilů. Při dohledání těch
vozidel, která s lupem už město opustila, by
jim měl výraznou měrou napomoci právě nový
kamerový systém.
V současné době je v provozu kamera v uli-

ci Karlštejnská a dále kamera u železničního
přejezdu v ulici Radotínská. Během listopadu
bude spuštěna kamera dohlížecího systému
v ulici Dobřichovická.
Další místa vhodná pro umístění dalších kamer jsou uvedena v následujícím seznamu:
1) kamerový bod – ul. Slunečná a Dobřichovická (pohled do ulice Slunečná)
2) kamerový bod – (prostor před základní školou v části Mokropsy)
3) kamerový bod – ul. Poštovní a Riegrova (pohled od pošty k ulici Komenského)
4) kamerový bod – ul. Karlštejnská (pohled
z ul. Karlštejnské na ul. Vrážskou)
5) kamerový bod – ul. Dr. Janského a ul. Rumunská (pohled směrem k ulici Slunečná)
6) kamerový bod – ul. Vrážská a Dobřichovická
(pohled na přechod pro chodce u prodejny
Vávra)
7) kamerový bod – ul. Erbenova a K dubu (pohled směrem k obci Vonoklasy).
Protože však v následujícím roce nebude
možné osadit všechny tyto kamerové body,
městská policie by ráda znala názor vás, obyvatel města, na celý projekt. Názor na to, zda další
kamery „ano“ či „ne“ i názor na výše uvedené
pořadí pro jejich osazení. Rovněž vaše tipy na
další místa, kde dochází k trestné nebo jiné
protiprávní činnosti, nám pomohou orientovat
se při zajišťování bezpečnosti ve městě.

Názory a připomínky k potřebnosti kamer a jejich rozmístění
Své názory a připomínky na výše uvedenou problematiku můžete zasílat na emailovou adresu www.mestska.policie@mestocernosice.cz, případně písemně na adresu Městská policie,
Kladenská 1151, 252 28 Černošice.
Své názory a připomínky můžete rovněž zaslat na emailovou adresu redakce tohoto listu
a v písemné formě je předat na podatelně městského úřadu v Riegrově ulici.
Gregor Dušička, velitel městské policie
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Násilníci přepadli obsluhu provozovny a ukradli tržbu

1. října v odpoledních hodinách došlo v jedné ze živnostenských provozoven
v Černošicích k loupežnému přepadení. Tři pachatelé s noži v rukou přinutili
obsluhu, aby jim vydala tržbu. Při přepadení nebyl naštěstí nikdo zraněn. Věc od
strážníků převzala Policie ČR k zahájení úkonů trestního řízení.
Za špínu hrozí vysoká pokuta – Od po- na tom s vybavením podobně jako městská
čátku října řešila městská policie několik policie.
případů znečištění místních komunikací Řetěz kontejner nezachránil – 20. října
nákladními vozidly. Nejčastěji se tak děje v ranních hodinách přijala hlídka oznámení,
při vyjíždění ze staveb, při kterém řidič ne- že v ulici Slunečná leží převrácený kontejner
zkontroluje stav vozidla a řádně jej neočistí.
Takovému řidiči hrozí ve správním řízení
pokuta až do výše 10 000 Kč.
Pozor na bleskurychlé zloděje – V posledních dnech přijali strážníci několik
oznámení od občanů, že z jejich domů
mizí doklady, peníze a jiné cennosti. To
vše se děje v denní době a bez známek
násilí. Pravděpodobný pachatel se do domu dostane otevřeným oknem či dveřmi
na terase, kterými se větrá, rychle projde
místnosti a zmizí. Městská policie doporučuje obyvatelům, aby okna a dveře svých
domů nenechávali bez dozoru a ihned po
vyvětrání je spolehlivě zajistili.
Vandal poničil plot – 29. září v odpoledních hodinách oznámil na linku městské
policie muž z Černošic, že mu neznámý
vandal poškodil dřevěný plot. Škoda činila
několik tisíc korun. Celá věc byla předána
k projednání přestupkové komisi městského úřadu.
Motorkáři řádí v lese – 30. září v odpoledních hodinách přijala městská policie
oznámení, že v CHKO mezi Černošicemi
a Třebotovem se několik mladíků projíždí v lese na motorkách a čtyřkolkách. Jde
o jev, se kterým se strážníci setkávají v současné době velmi často, avšak se stávajícím
vybavením nejsou schopni mu zabránit.
V několika případech se městská policie
obrátila na Policii ČR, ale i tato složka je
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na směsný odpad. Šlo o jeden z kontejnerů,
který pracovníci technických služeb kvůli
častým zásahům vandalů zajistili řetězem.
Nicméně ani toto opatření nestačilo a kontejner znovu putoval z kopce dolů.
Komíny kouří dál – S nástupem topné
sezóny přibývá stížností na silně kouřící
komíny. S tímto problémem však strážníci většinou nemohou nic dělat. Majitelé
objektů je zpravidla pustí i do kotelny,
kde však strážníci nacházejí jen povolené
topivo, kterým je i uhlí. A v současné době
neexistuje žádný předpis, jenž by vytápění
domů tímto topivem zakazoval.

z města a okolí
Auto se našlo, technika zmizela – 1. října
v odpoledních hodinách objevila hlídka
městské policie v obci Třebotov odstavené
nákladní vozidlo tz. DAF. Následnou lustrací v evidenci odcizených vozidel bylo
zjištěno, že se jedná o vozidlo, které bylo
ukradeno z areálu Filmového studia Barrandov v Praze 5 i s osvětlovací technikou
v hodnotě asi 200 tisíc korun. Osvětlovací
technika však už v nalezeném vozidle nebyla.

v zaparkovaných vozidlech žádné věci, a to
ani v zavazadlových prostorech.

Strom narušoval základy – 3. října v odpoledních hodinách přijala městská policie
oznámení o kácení stromu na břehu Berounky v Mokropsech. Strážníci na místě
zjistili, že ke kácení bylo vydáno řádné
povolení, neboť strom narušoval základy
přilehlé stavby.

Auto zablokovalo železniční trať – 20.
října o čtvrté hodině ranní obdržela městská policie oznámení, že v kolejišti v Mokropsech stojí vozidlo. Hlídka oznámení
ihned prověřila a učinila všechna opatření
k odvrácení hrozícího nebezpečí. Na místě
zasahovala i Policie ČR a hasiči z Mokropes
ze Řevnic. Na železniční trati Praha – Be-

Rabovali měděné okapy – 5. října v časných ranních hodinách oznámila žena
z Mokropes, že v jedné z ulic krade
kdosi měděné okapy ze staveb. Hlídka
ulici z obou stran zablokovala a zjistila dva muže, kteří chytili pachatele
této krádeže a strážníkům jej předali.
Při kontrole okolí strážníci narazili
na dalšího muže, který se na krádeži
podílel. I toho hlídka zajistila a předala
Policii ČR. Oba výtečníci, na které byla
soudem uvalena vazba, doslova očesali
šest domů.

Ptáky zabila malá šelma – 14. října obdržela městská policie oznámení od ženy, která
na svém pozemku našla několik uhynulých
strakapoudů. Na základě následné výpovědi
vzniklo podezření, že ptáky někdo střílí.
Uhynulé exempláře chráněných strakapoudů byly proto předány k rozboru. Rozborem
však bylo zjištěno, že ptáky ulovila malá šelma, pravděpodobně kuna nebo kočka.

V komíně hořely saze – 6. října v dopoledních hodinách došlo k zahoření sazí
v komíně jednoho z domů v Mokropsech.
Celou záležitost řešila zásahová jednotka
Sboru dobrovolných hasičů Mokropsy.

roun byl po dobu tří hodin zastaven provoz
všech vlaků v obou směrech. Na inkriminovaném místě zjistili policisté mladého
muže, který vozidlo řídil, ač nevlastnil
řidičské oprávnění, navíc pod vlivem alkoNoční nájezd zlodějů – V noci z 12. na holu. Mladíkovi hrozí obvinění z několika
13. října zažili obyvatelé Černošic doslova trestných činů. Majitelce vozidla, která jej
nájezd na své zaparkované automobily. půjčila osobě nevlastnící řidičské oprávněV inkriminovanou dobu jich zloději vy- ní, hrozí mnohatisícová pokuta.
kradli pět. Brali vše, co jim přišlo pod ruku.
Gregor Dušička,
Strážníci proto doporučují nenechávat
vedoucí Městské policie Černošice
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Vzpomínková slavnost ke 100. výročí narození Františka Přeučila
Počátkem října se na černošickém hřbitově uskutečnila vzpomínková slavnost
ke 100. výročí nedožitých narozenin pana
Františka Přeučila, významného českého
politika, poslance a osobního přítele Jana
Masaryka.
V nechvalně známém procesu s Miladou Horákovou v roce 1950 byl František
Přeučil obžalován z pomoci při organizování teroristických skupin, uznán vinným
a odsouzen k doživotnímu trestu. Jeho
památku uctili členové Klubu Milady Horákové, členové Konfederace politických
vězňů, zástupce Parlamentu ČR a černošického Sokola a za město místostarostka
(sj)
Helena Langšádlová.

Nejen národní politik, ale také občan Černošic

Pro někoho byl náš tatínek známý politik, souzený s Miladou Horákovou,
pro jiné předseda Svazu
knihkupců a sám nakladatel (poválečné nakladatelství Pamir vydalo první
česká puzzle), pro mnohé
obyvatele Černošic však
především soused.
Působil v místním Sokole, v Červeném kříži a nevynechával
ani schůze spolku zahrádkářů. Nejvíc si
však užíval „obyčejného“ života obyvatele malého města, kde po téměř patnácti
letech tvrdého kriminálu hledal místo
k žití. A tak, když v roce 1977 zakoupili
s jeho druhou ženou Eliškou (maminka
podlehla útrapám, kterým byla rodina
vystavena po otcově zatčení) někdejší
faru naproti kostelu, splnil se jeho sen
o vlastním domu. Těch dvacet let, která
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tu prožil, bral jako léta
„přidaná“ a nepřestával
se radovat, že mohl zasadit strom, stříhat keře,
jít s pejskem Tapem (však
leckdo ho znal jen jako toho pána s bílým pejskem)
na procházku přes lávku
k fotbaláku. To, že se tu
vskutku cítil doma, dokázal i tím, že na hřbitově
zakoupil místo, kde by mohly být uloženy
pozůstatky jeho nejbližších a kde nakonec spočinul i on sám. Vzhledem k jeho
energii a elánu i ve vysokém věku možná
předčasně.
Požár domu, který mnozí budou mít
v mysli možná spíš než proces Milady Horákové, ukončil jeho pobyt mezi živými
sousedy. Za vše dobré, co tu mohl prožít,
patří Černošicím dík.
Marta Jurková-Přeučilová

z města a okolí

Pietní akt u památníků padlých připomněl vznik čs. státu
V neděli 28. října, v den státního svátku,
kterým je Den vzniku samostatného československého státu, přišli k památníkům
padlých u černošického kostela, na Vráži
a u mokropeské kapličky položit věnce starosta města Aleš Rádl, místostarostka Helena
Langšádlová, zástupci Červeného kříže, hasičů a dalších spolků a organizací.

Připravované kulturní akce na závěr letošního roku
6. 11.
18. 11.
23. 11.
27. 11.
28. 11.
7. 12.
8. 12.
10. 12.
13. 12.
15. 12.
16. 12.
17. 12.
21. 12.

– Komorní koncert v Základní umělecké škole
– Stability – koncert v Clubu Kino
– Páté narozeniny Clubu Kino
– Koncert v Základní umělecké škole – Adventní poetická zastavení
– Koncert žáku Základní umělecké školy
– Bigband Václava Zelinky + speciální host Josef Zíma v Clubu Kino
– Koncert Chorus Angelus v Clubu Kino + zpívající rodiče
– Pastýřské troubení - koncert v Základní umělecké škole
– Ruce tleskejte v mokropeskéá škole
– Adventní trhy – Karlštejnská ulice
– Adventní koncert Ludus Musikus – kostel
– Cestopisná přednáška Victoria na cestě kolem světa
– Elena Suchánková a Jocose Jazz.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Jak začal školní rok v mokropeské školce

Tak už nám zase začal školní rok. První
den přišli „zkušení“ předškoláci sebevědomě, s vyprávěním o prázdninových zážitcích a často i s tím, že se jim po školce
už stýskalo. Nováčci nastupovali nesměle,
s očekáváním co je to vlastně čeká. Někteří
i se slzičkami, protože poprvé bez mámy je
to opravdu těžké.

Podzimní barevný den

V polovině října jsme pro děti z naší
školky připravili akci s názvem Podzimní
barevný den. Všichni jsme si na tento den
oblékli oblečení v podzimních barvách,
mnozí se vyzdobili barevnými listy, větvičkami, šípky, kaštany a dalšími podzimními plody. Všem nám to moc slušelo.
Teď už jsou ve školce všichni jako doma. Ve třídě bylo pro děti připraveno velké
Našli si nové kamarády a hračky, zjistili, že množství krásně barevných podzimních
je moc pěkné, když je tolik dětí pohromadě listů, s kterými jsme si celý den hráli,
a co všechno se s nimi dá dělat a co doma vyráběli z nich draky a panáčky listíčky.
nešlo, protože tam bylo dětí málo. Celoroč- Naučili jsme se také podzimní básničky
ní program v naší školce je nazván Z po- a písničky. I jídlo bylo ve znamení podhádky do pohádky, a už jsme si vyzkoušeli zimu – zelná polévka a zemlbába s jablky.
tu první pohádku, Boudu budku. Nejdříve Celý den jsme si báječně užili a už se těšíjsme si ji poslechli a poté vyprávěli podle me na další zajímavý den.
obrázků. Také jsme se seznámili se všemi
Helena Mouchová, učitelka MŠ Topolská
zvířátky, která by v budce mohla
společně bydlet. Pohádku jsme si
zahráli jako divadelní představení se zvířecími čepičkami i loutkami. Naučili jsme se písničky,
básničky i hry o zvířátkách. Zvířátka jsme kreslili, vystřihovali,
modelovali i počítali.
Na konci školního roku jsme
slíbili, že letos začneme chodit
bruslit už na podzim. Slovo jsme
dodrželi a chodíme bruslit od
20. září. Bruslení je u dětí velmi
oblíbené, protože chodí skoro
všechny ze školky. Stačily dvě
lekce a už se bruslí, jako by letní
přestávka ani nebyla. Nejmenší
nováčci začínají s pomocí kužele, o který se opírají, ale ostřílení
borci už zkoušejí holubičku a piruetu. To je zásluha naší zkušené
trenérky, která má elánu, jako
kdyby trénovala reprezentační
družstvo. Děkujeme jí.
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V základní škole vznikla nová třída mateřinky

Myslím, že se nemýlím, když napíši, že
každý z rodičů, který má děti v předškolním věku, byl nemile překvapen, když
došlo ke zrušení mateřské školy na Vráži.
I my, učitelky z mokropeské školky, jsme
byly zaskočeny, protože situace s nedostatkem míst ve školkách se tím ještě více
zkomplikovala. Město se tuto situaci snažilo řešit a tím vznikl nápad, umístit jednu
třídu mateřské školy do budovy školy
základní. Po poměrně dlouhém jednání
s hygienickou stanicí a bojem s minimem
prostoru se podařilo připravit projektovou dokumentaci. Třída vznikla v bývalé
třídě školní družiny a ze sousedícího kabinetu bylo vytvořeno nezbytné zázemí

pro mateřskou školu – šatna, umývárna
a toalety pro děti. I přes všechny komplikace se stavbou a se skloubením provozu
základní a mateřské školy, které jsou naprosto odlišné, došlo 11. října k úspěšné
kolaudaci a 15. října byl zahájen provoz.
Třída je poměrně malá, proto má kapacitu
pouze dvanáct dětí. Třídu jsme zařídily
vybavením z vrážské školky, a i přesto,
že jde o vybavení použité, třída vypadá
velmi pěkně a útulně. Zevnitř není vůbec
poznat, že se nacházíte v budově základní
školy, připadáte si jako v opravdové školce.
Pevně věříme, že se dětem bude ve školce
líbit a budou v nové třídě spokojeny.
Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Topolská

V den otevření nové třídy si s dětmi přišla popovídat místostarostka Helena Langšádlová, která
při této příležitosti uvedla: „Do nové třídy bylo přijato dvanáct děti, přičemž maminky jedenácti
z nich chodí do zaměstnání. I když se celková kapacita našich školek příliš nezvýšila, alespoň
částečně je tak kompenzována ztráta školky vrážské. Třída i se svým zázemím je velice pěkná,
nicméně její umístění v základní škole je provizorním řešením. Protože však jde o nemalou
investici, navíc s odpovídajícími parametry, může v budoucnu posloužit pro případné otevření
předškolního ročníku v základní škole.“
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Aktuální přehled aktivit Základní školy Černošice
V následující tabulce (aktualizované proti
té, která byla uvedena v minulém čísle Informačního listu) uvádíme aktivity, které má již
škola uzavřené na letošní školní rok. Je samozřejmostí, že další aktivity budou přibývat.
Doporučujeme proto sledovat naše webové
stránky (www.zscernosice.cz), popřípadě se
informovat na telefonním čísle 251 001 602.

V případě, že chcete něčím přispět k aktivitám naší komunitní školy, že máte nějaký
nápad, který považujete za vhodný sdělit
někomu jinému, anebo chcete založit a vést
kroužek či něco podobného, zavolejte, přijďte.
Jistě to nebude problém.
PhDr. Zdeněk Moucha,
ředitel Základní školy Černošice

Kroužky a zájmové útvary pro školní rok 2007/2008
Krouek
Mí�ové hry
Lakros
Florbal
Keramika

N�mecký
jazyk
Chorus
Angelus
Tane�ní stud.
Fantazie
Alotrium erm
Cvi�ení jógy
Nevers - erm

Sportovní
hala
Autokola
Aerobik

Aerobik

B�iní tance
Karate
Rybá�ský kr.
Fotografování
Francouztina
Pilates
The Redbrick
House

doporu�ený v�k
mladí kolní v�k
od první t�ídy
od páté t�ídy
pro vechny

místo
Mokropsy
Mokropsy
Mokropsy
Mokropsy

termín
�t 13,30  15,00
po 14,30  16,20
pá 13,30  15,00
út 14,30  16,00
�t 13,30  14,30
pá 13,30  15,00

pro páté t�ídy

Mokropsy

�t 13,40  14,25

Mokropsy

po 13,55  14,40 kola
Filipová
�t 15,30  18,30
257 215 424
út 18,30  20,00 Ing. Kutílek
pá 18,00  20,00
po 19,00  20,45 Vl�ek
775 340 412
st 18,00  20,00 Kopa�ka
�t 17,30  19,00
Holoubková
606 576 283
celý týden
út 15,00  19,00 kola
po 14,30  16,30 Ottomanská
st 16,30  18,30
po 20,00  21,00 Krobová
st 20,00  21,00
út 20,00  21,00 Svozilová
pá 14,00  15,00 Bergmanová
pá 16,30  17,30 Hur�ák
po 18,00  19,00 Kubín
st 19,00  20,00 Vaculíková
po 8,45  9,45 Kupková

pro vechny
starí d�ti

Mokropsy
Mokropsy

starí d�ti

Komenského
Komenského

pro vechny

malé d�ti

pro starí d�ti a
dosp�lé
pro vechny
pro d�ti

pro vechny

Mokropsy
Mokropsy
Mokropsy

Mokropsy

Mokropsy
Komenského
Komenského
Mokropsy
Mokropsy
Mokropsy

pro vechny
Aj pro dosp�lé 
Mokropsy
mírn� pokro�ilí
Aj pro dosp�lé 
The Redbrick
Mokropsy
vysoce pokro�ilí,
House
p�íprava na zk. FCE

22

st 18,3020,00

kontakt
Hrochová 251 001 793
Baráková 251 001 600
Vodi�ka 251 001 793
Jnadáková
251 001 609

Venclí�ková
251 001 609

Ing. Jelínková

út 18,30  20,00 Ing. Jelínková
�t 18,30  20,00 Josie Müller

z města a okolí

Tom Kotek se stal nejmladším evropským šampiónem

Poslední závod seriálu Mistrovství Evropy v rallycrossu, který se konal koncem
září na autodromu v Sosnové u České Lípy, zapsal nové dějiny do kolonky nejmladší
mistr Evropy. V dramatickém závodě před tisícovkami diváků tam s Hondou Civic
Type-R dosáhl v divizi 2 mety nejvyšší teprve dvacetiletý Tomáš Kotek z Černošic.

„Jsem šťastný. Je to můj první mistrovský titul. Ještě tomu ani pořádně
nevěřím,“ radoval se po svém triumfu
nejmladší šampión.
Tomáš si až do svých pěti let hrál stejně
jako ostatní děti z „bytovek“ na Vrážské
ulici. Pak ale přišly Vánoce v třiadevadesátém roce a pod borovicí před domem
na něj a jeho sestru čekal neobvyklý dárek – dětská bugina s motorem z babety.
Kotkovi nejdříve trénovali na poli, které
si dnes říká Slunný vrch, později využili
nabídky pana Němce a k tréninku používali pozemek za Koníčkovými. Někteří
lidé jim chodili držet palce,
někteří nadávali na prach
a hluk.
Oba sourozenci postupovali do silnějších kategorií – z třídy do 50 ccm
přes třídu 120 ccm až do
dvoustovek. Tam se Petře
podařilo získat titul republikového šampióna, Tomáš
však musel na své úspěchy
ještě dlouho čekat. Ve třinácti se s dětskými závody
rozloučil a přeskočil mezi
dospělé. Usedl do závodního vozu Peugeot 106 a přes
zimu opět poctivě trénoval
na poli za Koníčkovými.
Nejvíc ho bavilo, když byl
na trati sníh a led.
Začátky v Mistrovství
republiky v rallycrossu byly

těžké. Všichni soupeři mu dávali najevo,
že je ještě příliš mladý. Tom to nevzdal,
a i když ho téměř každý závod někdo
vytlačil z trati, snažil se bojovat o mety nejvyšší. Zlom nastal po roce 2002
v Polsku, kde měl Tom po ataku jednoho z Poláků hrozivě vypadající havárii.
Tam teprve jeho čeští soupeři zjistili, že
k nim vlastně patří. O rok později, když
si s Felicií vyjel v Norsku svůj první evropský vavřínový věnec, jej začínali brát
vážně i zahraniční soupeři. Cesta k evropskému titulu byla však ještě dlouhá
Petr Kotek
a hodně trnitá.

Radost na stupni vítězů byla veliká.
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Barevná řeka Berounka ozdobila zeď u městského úřadu
život, most nese starý vlak, který jistě veze
výletníky do přírody. Vidíme půvabný všenorský kostelík sv. Václava na kopci. Dole
u řeky usedl čáp s volavkou popelavou,
aby si odpočinuli na své cestě v letu. My
si rovněž odpočineme na městské pláži,
ležíme a slyšíme šumění řeky, zpěv ptáků a šplouchnutí hladiny vody – to kapr
Skončil školní rok a děti prožívaly své skočil, aby utekl před chytrou a rychlou
prázdniny. Po dobu prázdnin jsem pře- štikou. Pozdní odpoledne přináší vůně
mýšlela o tématu, které nám bylo navr- z polí a stromů, krajina bude pomalu usíženo – voda, řeka, život v řece a také nad nat, slunko už se kloní k západu.
To vše jsme chtěli svou malbou vypovění. V této souvislosti je třeba říci, že naše
město má půvabnou a krásnou Berounku. dět. Děti malovaly ze všech sil, plny nadšeŽivot na ní je pěkný, pokud se ovšem ne- ní a radosti. Návrhy jsme předložili k posouzení paní místostarostce Langšádlové
vylije z břehů.
a paní Ullrichové. Pak následovala malba
V září děti opět nastoupily do ateliéru
na zdi. Technické služby, resp. paní Petelía hned jsme se pustili do práce. Promýšleli
ková a pan Horák zakoupili barvy v krámě
jsme, kombinovali a začali malovat motiu paní Kettnerové, mládenci z technických
vy od pohádkové řeky k řece realistické.
služeb natřeli zeď šedou podkladovou barVystižení atmosféry nočního života vrby
vou. V tomto momentu jsme už mohli maa pohledů na tančící víly s leknínovými
lovat venkovním balakrylem.
věnečky na hlavách, svět měsíčního světla
Práce jsem rozkreslila na celou plochu
na hladině řeky, tančící štiky pod hladiv
poměru
k celé velikosti zdi (zhruba 80
nou, větřík pohrávající si s rákosím, skřemetrů
čtverečních).
Akce „vypukla“ 1. říjhotající žáby na listech leknínů pozorující
na
ve
13.30.
Děti
ve
věku
od 7 do 17 let se
vodníka, jemuž na ramena usedli dva
střídaly
podle
vyučovacích
hodin ve škole.
ledňáčci. A druhý vodník číhající za vrbou
S
nadšením
se
přidaly
i
jiné.
Úžasné byly
a pozorující kolemjdoucí. Po noci přichází
maminky
při
pomoci
nákupů
vody pro
východ slunce a rozevírá se půvabná kraděti a při malbě.
jina pod Brdy.
Počasí nám přálo, slunko bylo nádherŘeka plyne klidněji u lávky v Černoné. Dílo vznikalo od 1. října (dvě pondělí,
šicích. Potkáváme kachny, velikou labuť
středa a čtvrtek) do večerních hodin 8.
starající se o mládě, cyklisty, lidi na proříjna. Panovala nádherná tvůrčí atmosfécházce kochající se pohledem na hladinu
ra, barvy se míchaly a my jsme žili tímto
Berounky.
dílem. Těší nás, že jsme zkrášlili trochu
Krásné odpoledne plyne dál, vidíme naše město a přispěli jsme tím k radosti
řepkové pole, lesy, meandr koryta řeky nás kolemjdoucích.
vede proti proudu k Hladké skále a k žeZa výtvarný ateliér Základní umělecké školy
lezničnímu mostu v Mokropsech. I tam je
Hana Bláhová
Pár dní před letošními prázdninami
mě oslovila Ing. Jana Ullrichová, vedoucí
kanceláře starosty, zda by výtvarný ateliér
naší Základní umělecké školy nevymaloval příšerně ošklivou zeď v prostoru
parkoviště u městského úřadu. Hned jsem
za naše žáky a žákyně reagovala a vymalování přislíbila.
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Evropské přátelství spojuje nejen dospělé, ale i děti
Spoluprací členů Spolku pro partnerství
evropských měst, Sdružení s dětmi a pro
děti Černošice a černošického Model
klubu se podařilo naplnit přidělený grant
z Evropské unie – program Evropa pro
občany, který umožnil uspořádat opět po
letech dětský letní tábor v Černošicích
jako tábor mezinárodní. Zahraničními
účastníky byli tentokrát kluci a děvčata
z polského města Olešnice. Už nyní usilovně pracujeme na programu pro rok
příští, přičemž bychom rádi zapojili více
partnerských měst.

jsme budoucí společné akce a hlavně jsme
našim přátelům předali naše zkušenosti
týkající se právě spolupráce partnerských měst a jejich spolků a organizací.
Především pak zkušenosti se získáváním
finančních prostředků pro vzájemně koordinované akce.
Vraťme se domů

Kroužky Model klubu Černošice se
z Městského kulturního střediska stěhují
do budovy mokropeské základní školy,
která nám v tomto směru podala pomocnou ruku. Dík za to patří především
Do výčtu našich úspěchů lze zařadit i to, řediteli PhDr. Zdeňku Mouchovi, s nímž
že na návrh Spolku pro partnerství evrop- spolupracujeme již řadu let. Co se týče
ských měst bylo uděleno čestné občanství úspěchů mladých modelářů, pak je třeba
města Černošice občanům partnerského konstatovat, že uspořádali mistrovství
města Gerbrunnu – Kateřině Hölzhoier republiky v kategoriích RC házedla žáků,
a Wolfgangu Pavlovi. Stalo se tak při tra- juniorů a seniorů, na kterém junior Václav
dičním svatováclavském setkání černošic- Mašek získal titul mistra republiky pro rok
kých spolků a organizací 30. září v černo- 2007. V polovině října pak plastikoví modeláři přivezli sedm zlatých
šickém Clubu Kino. V rámci
tohoto setkání jsme měli čest
medailí ze soutěže v polské
uvítat i delegaci z budoucího
Olešnici.
partnerského polského města
Vítáme nové zájemce
Olešnica. Můžeme s radoso modelářství
tí konstatovat, že vzájemná
Po zabydlení v nové klujednání povedou k podepsání
bovně v mokropeské škole
partnerské smlouvy už v příšzase naplno „rozjedeme“
tím roce. Navážeme tak na
dětmi a mládeží žádanou
23 let trvající spolupráci přezájmovou činnost. Všechvážně zaměřenou na vztahy
ny zájemce rádi uvítáme
mládeže našich měst.
v kroužcích plastikového
Další mezinárodní akcí,
modelářství od 4. třídy
které jsme se zúčastnili, bylo
a leteckého modelářství od
setkání zástupců šesti part5. třídy a starší. Informace
nerských evropských měst
poskytneme na telefonu
sdružených v Evropském
605 545 615 nebo na e-mailu
společenství IGEP, které se
uskutečnilo 6. října v bavor- Václav Mašek, juniorský L.apeltauer@volny.cz.
ském Gerbrunnu. Projednali
Lumír Apeltauer
mistr republiky.
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Pěvecký sbor Chorus Angelus reprezentoval v Polsku Středočeský kraj

P

očátkem října se
dětský pěvecký
sbor Chorus Angelus
pod vedením sbormistra Lukáše Prchala zúčastnil Přehlídky
dětských a mládežnických pěveckých sborů,
pořádané Mazowietských centrem kultury
a umění ve Varšavě. Šlo o přehlídku sborů
ze zemí Visegrádské čtyřky. Během přehlídky se uskutečnily tři společné koncerty, a to
v Sokolově-Podlaski, Plocku a ve Varšavě.
Na závěrečném koncertu ve Varšavě zazpívaly všechny sbory dohromady společně
nastudovanou skladbu.
Přestože přehlídka nebyla soutěžní, bylo
pro děti velmi užitečné a poučné srovnání
s úrovní koncertního vystoupení, vystupování a chování ostatních sborů, setkání s repertoárem a dalšími možnostmi sborového
zpívání. Během našeho pobytu v Polsku
jsme, kromě koncertů a zkoušek, navštívili
Varšavský Hrad, prošli jsme se centrem

Varšavy, prohlédli si rodný dům Fryderika
Chopina a ochutnali jídla tradiční polské
kuchyně. Děti si krom zážitků odvezly ze zájezdu do Polska ještě drobné dárky a trička
s logem festivalu.
Hlavní sbor Chorus Angelus pravidelně
zkouší v aule 1. stupně ZŠ Dobřichovice
(nová budova) každé pondělí 16.15 – 18.15
a středu 16.15 – 18.00. Zkoušky přípravných
oddělení probíhají v pondělí ve ZŠ v Mokropsech od 13.55 do 14.40 a v ZŠ Dobřichovice od 15.20 do 16.05.
Pokud máte doma zpěváčka se zájmem
o sborový zpěv a chcete, aby trávil smysluplně volný čas, přijďte kdykoli po dohodě na
naše zkoušky a můžete zpívat s námi. Další
informace získáte na www.chorusangelus.cz
nebo pište na chorus.angelus@centrum.cz.
Rádi vás uvítáme v sobotu 8. prosince
odpoledne v Klubu Kino na předvánočním
setkání s vystoupením dětí z hlavního sboru i přípravných oddělení, s hosty a překvapením.
Jana Ullrichová

Chorus Angelus při svém vystoupení na přehlídce pěveckých sborů.
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Černošické pivní slavnosti zahájily novou tradici

Maxistan na mokropeském Masopustním náměstí
se 20. října letošního roku stal místem setkání všech
přátel zlatavého moku (ale nejen jich), kteří se přišli
pobavit na první ročník Černošických pivních slavností.
A bavili se dobře! Mohli si vyzkoušet svou zdatnost
v tak zajímavých disciplínách, jako pojídání párků
nebo pití piva na čas, mohli si spolu se zpěváky
country kapely S. A. M. či staropražského Třehusku
zanotovat své oblíbené písničky a v neposlední řadě
se mohli pokochat pohledem na skvělé tanečnice
skupiny Reginleif.
Lze si jen přát, aby ty letošní první Černošické
pivní slavnosti nebyly poslední a aby nově založená
tradice lidových slavností měla své zdárné pokračování.
(sj)
2 Příkladem šel starosta Aleš Rádl těm milovníkům
zlatavého moku, kteří váhali (i když ne příliš dlouho),
zapojit se do zahajovací soutěže prvního ročníku
Černošických pivních slavností. Tuplák Budvaru, ač sám
chmelovému zázraku nijak neholduje, dokázal pan starosta
v soutěži „na ex“ vyprázdnit téměř dna. Je třeba dodat, že
až do konce soutěže se to nepodařilo vůbec nikomu.
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Rekapitulace devětadevadesáté tenisové sezony

Letošní už devadesátou devátou sezónu tenisového oddílu SK Černošice jsme
zahájili záhy, již v únoru. Jen tak se daly stihnout všechny plány, které jsme
si pro tento rok stanovili. Vzhledem k jejich rozmanitosti věnujeme každému
z nich samostatný odstavec.
V únoru a na přelomu března se nám
podařilo získat povolení na pokácení tří
starých a prohnilých topolů, což nám
umožnilo zahájit úpravu opěrných zdí
u starého i nově plánovaných tenisových
dvorců. Rovněž byla zbudována nová
přístupová cesta, která je položená o něco
výše nad terén, takže umožňuje příchod
„suchou nohou“ až k tenisové klubovně.
Posun této cesty pomohl zvětšit uvažovaný prostor pro nově plánované kurty tak,
Martina Houdková v akci
aby vyhovovaly stanoveným závodním
Týden po tomto přeboru byly zahájeny
normám.
V této době rovněž probíhala rámcová mistrovské soutěže, kde ve všech věkojednání o možném způsobu zainvestová- vých kategoriích hrála naše družstva.
ní nových kurtů soukromými vlastníky, Většina družstev pravidelně absolvuje
jejich společném využívání s tenisovým šest až sedm mistrovských zápasů vždy
oddílem a v neposlední řadě o společ- v sobotu nebo neděli. Výsledky utkání
ném užívání klubovny. Vzhledem ke byly nad očekávání dobré. Jednoznačně
skutečnosti, že se nevyskytly názorové lze vyzdvihnout výsledky A družstva dorozdíly, byla výstavba dvou nových dvor- spělých, které bez porážky postoupilo do
1. třídy. Do první třídy se podařilo poců v dubnu zahájena.
Souběžně v této době proběhl na kur- stoupit rovněž družstvu mladších žáků,
tech přebor mladších i starších žáků a ža- kterým, pokud se podaří udržet stávající
ček pro celý okres Praha-západ, ve kte- sestavu a tréninkovou píli, je předurčena
rém se výrazně prosadili i naši zástupci. skvělá budoucnost. Nezaostali ani ostatNejúspěšnějšími z našich hráčů byli vítěz ní, například B družstvo se dokázalo udrdvouhry mladších žáků Filip Kudrna, žet ve druhé třídě, i když se to vzhledem
který ve finále porazil Pavla Baštáře ml. k silné konkurenci nečekalo.
V návaznosti na skončení soutěží
S ním rovněž zvítězil ve čtyřhře proti
a
vlastně
v návaznosti na začátek prázddalší černošické dvojici Miki Tuháček,
nin
se
již
tradičně konal už čtvrtý teniMax Horn. V soutěži mladších žákyň se
sový
camp
Tenisové školy Tomáše Frýdy.
z vítězství radovala Martina Houdková,
I
letos
se
obou soustředění na konci
druhé místo vybojovala Kristýna Kudrčervence
a
srpna
zúčastnilo na osmdesát
nová. Tyto dvě hráčky ovládly turnaj i ve
začínajících
i
pokročilých
tenistů. Další
čtyřhře.

30

z města a okolí
Tento tradiční turnaj byl nejen vyletní akcí bylo tenisově cyklistické soustředění v Kašperských horách, pořádané vrcholením sportovně společenského
ve spolupráci s dobřichovickou teniso- tenisového života, ale v tomto výjimečvou školou Filipa Hávy.
ném případě byl spojen i se slavnostním
Časový prostor v průběhu prázdnin otevřením dvou nových dvorců. Pro inbyl v termínu černošické pouti doplněn formaci těm, kteří se na druhou stranu
turnajem čtyřher Poberounských veterá- Berounky ještě letos nedoslali: tyto kurty
nů, na který se pravidelně sjíždějí hráči jsou vyvýšeny metr nad terén a tím alespoň částečně chráněny před zátopovou
všech okolních klubů.
Závěr léta byl rovněž bohatý. Na dvor- vodou.

Závěrem snad jen poděkování všem,
cích se hrál už tradiční turnaj smíšených
družstev paní Olgy Kleinhamplové, které- kteří se na uvedených aktivitách činoroho se zúčastnilo osmadvacet dvojic. Ví- dě podíleli, a přání, aby ten nadcházející
tězem se, již po několikáté, stali manželé stý rok byl také takový.
Baštářovi.
Hynek Trnka, předseda tenisového oddílu

Účastníci tradičního tenisového campu Tenisové školy Tomáše Frýdy.

Program fotbalistů SK Černošice na měsíc listopad
A-mužstvo
3. 11. Černošice – Červený Újezd (14.00)
10. 11. Dobřichovice – Černošice (14.00)
17. 11. Černošice – Průhonice
(13.30)

B-mužstvo
4. 11. Černošice B – Kazín B
(14.00)
11. 11. Hvozdnice B – Černošice B (14.00)
18. 11. Černošice B – Davle B
(13.30)
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(pokračování ze strany 7)
• rada vybírá pro vybudování splaškové kanalizace ve Fügnerově ulici v úseku Karlická – Karlštejnská firmu Aquaconsult, s. r. o., za předpokladu, že
cena za dílo je konečná (423 636 Kč bez DPH)
• rada ve věci Demolice budovy kulturního střediska souhlasí s umístěním sirény Jednotného
systému včasné výstrahy na budovu Domu s pečovatelskou službou
• rada ukládá odboru investic zajistit ocenění
(posouzení) nákladů na vybudování městského
společenského sálu soudním znalcem (Ing. Pánek
předložil předběžný rozpočet na vybudování městského kulturního sálu s učebnami, zpracovaný ve
spolupráci s ÚRS Praha; odbor investic zadal rozpočtářce tento rozpočet k posouzení; odbor investic
navrhuje vzít v úvahu při dalších jednáních s investorem výrazný rozdíl mezi částkou spočtenou
rozpočtářkou, 7,5 mil. Kč, a částkou předloženou
IBS Rokal, 10,3 mil. Kč, za holostavbu sálu)
• rada ve věci Rekonstrukce Centrum Karlštejnská – investiční úvěr kraje souhlasí s navrženým
postupem (investiční úvěr kraje, jehož součástí je
zmiňovaná akce, byl schválen a podepsán s velkým
zpožděním až v polovině září 2007; odbor investic
navrhuje v akci Karlštejnská následující postup:
během podzimu vypsat výběrové řízení na zhotovitele, vlastní realizaci na jaře 2008)
• rada ve věci Vestavba mateřské školy v Základní škole – chlazení pro třídu ukládá odboru investic prověřit možnost umístění mobilní chladicí
jednotky v adaptovaných prostorách
• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení
věcného břemene se společností ČEZ Distribuce,
a.s., na zřízení věcného břemene na nové kabelové vedení NN na pozemcích parc. č. 2648, 2627,
2633, 2750/1 2752, PK 725, PK 727 a P 363/7,
všechny v k. ú. Černošice, za jednorázovou úplatu
5.937 Kč a doporučuje zastupitelstvu ke schválení.
• rada ve věci Žádost o prodej pozemku parc. č.
2855/4 v k. ú. Černošice o výměře 93 m² doporučuje zastupitelstvu města k projednání
• rada souhlasí se směnou pozemku města parc.
č. 3531/2 v k. ú. Černošice s majiteli pozemku
parc. č. 2808/6 v k. ú. Černošice; rada dále souhlasí s návrhem záměru směny a směnné smlouvy a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
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• rada souhlasí s prodejem pozemku města parc.
č. 2036/2 o výměře 79 m² firmě U.M.C., s.r.o., za
cenu 2.500 Kč/m²; rada zároveň souhlasí se záměrem návrhu prodeje a kupní smlouvou a doporučuje zastupitelstvu ke schválení; rada ukládá odboru investic předložit na příštím jednání návrh
smlouvy o uložení depozita
• rada ve věci Prodej pozemku parc. č. 4274/7
v k. ú. Černošice – vyjádření města ke stanovisku plynoucího z reakce na uveřejnění záměru
prodeje souhlasí s návrhem vyjádření města
• rada souhlasí se směnou pozemku města parc.
č. 4271/41 o výměře 4500 m² v k. ú. Černošice
za pozemky parc. č. 4271/12 o výměře 329 m²,
parc. č. 4271/11 o výměře 1169 m², parc. č. 4376/2
o výměře 489 m², parc. č. 4271/8 o výměře 92 m²,
parc. č. 9/4 o výměře 1321 m², parc. č. 4271/42
o výměře 716 m², parc. č. 6211/32 o výměře
83 m², parc. č. 6211/31 o výměře 301 m², všechny
v k. ú. Černošice; rada dále souhlasí s návrhem
záměru směny a směnné smlouvy a doporučuje
zastupitelstvu ke schválení
• rada souhlasí s uzavřením budoucí darovací
smlouvy na pozemek parc. č. 4029/6 o výměře
13 m² mezi Městem Černošice (dárce) a obdarovaným za splnění podmínky uznání výlučného
vlastnictví k pozemku parc. č. 4028/2 v k. ú. Černošice a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
• rada souhlasí s prodejem pozemku parc. č.
4029/2 o výměře 43 m² žadatelce za cenu 500 Kč
a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
• rada ve věci Návrh Občanského sdružení
Mraveniště darovat vybavení dětského hřiště
na pozemku parc. č. 478 k. ú. Černošice městu
souhlasí a přijímá tento majetek se všemi právy
a povinnostmi s tím spojenými
Odbor kancelář starosty
• rada ve věci Veřejná dražba vyřazené výpočetní
techniky ukládá vedoucí odboru kancelář starosty zajistit veřejnou dražbu do 31. 12. 2007
• I. rada souhlasí s odpisem pohledávky ve výši
Kč 1 711 794 Kč vzniklé na základě darovací
smlouvy uzavřené se společností Sorea, s. r. o.;
(město v souvislosti se stavbou Lada střed uzavřelo
v roce 2001 darovací smlouvu se společností Sorea,
s. r. o., kterou se tato společnost zavázala darovat
městu k zajištění staveb 2. etapy pro obsluhu bu-

z radnice
doucích rodinných domů částku Kč 1 711 794 Kč
do 31. 12. 2001; tato částka nebyla městu poukázána; v současné době lze konstatovat, že společnost Sorea, s. r. o., zanikla v roce 2003, jejím právním nástupcem se stala společnost AER, s. r. o., jež
zanikla v roce 2005 a jejím právním nástupcem
stala se společnost AER, s. r. o., v likvidaci; rovněž tato společnost byla vymazána z obchodního
rejstříku z důvodu, že došlo usnesením Městského
soudu v Praze k zamítnutí návrhu na prohlášení
konkursu pro nedostatek majetku dlužníka)
• I. rada schvaluje návrh dohody mezi městem
Černošice a TJ Sokol Černošice o užívání víceúčelového hřiště tak, jak jí byla předložena; II. rada
ukládá místostarostce města zabezpečit realizaci
tohoto usnesení, a to do 30. září 2007; III. rada
žádá TJ Sokol Černošice, aby pravidla o využívání
hřiště včetně kontaktu na správce byla umístěna
u vstupu ke hřišti
• rada ve věci Překop kabelu na Vráži nesouhlasí
se zadáním znaleckého posudku soudnímu znalci z oboru energetika – silnoproud vzhledem
k závěru revizního technika; souhlasí s tím, aby
vzhledem k nákladům spojeným se zpracováním
tohoto posudku a předpokládanému výsledku
soudního sporu o náhradu škody nebyla náhrada
škody ve výši Kč 29 006 soudně vymáhána; rada
ukládá odboru technických služeb ve spolupráci
s fy Aquaconsult prověřit, zda všechna elektrická
zařízení jsou zabezpečena jištěním, a podat o tom
radě zprávu
Finanční odbor
• rada schvaluje předložený soubor rozpočtových
opatření č. 7/2007 (navýšení dotace na příspěvek
na péči, neinvestiční dotace z kraje hasičům, změny uvnitř některých kapitol, sanace dřevomorky)
• rada schvaluje vyřazení opotřebovaného, poškozeného a nefunkčního majetku z evidence
– Riegrova
• rada ve věci Žádost Společenství vlastníků jednotek bytového domu v Komenského č. p. 102
o snížení fakturované částky za vodné a stočné
trvá na zaplacení celého fakturovaného množství
vody
• rada souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši
5.000 Kč Baby Clubu Ottománek na odměny ve
sportovní soutěži Ztracená šlapka ze všeobecné
rezervy

Odbor dopravy
rada ve věci Cirkus Astra ve městě souhlasí
s umístěním reklamních tabulí podle návrhu,
souhlasí s pronájmem hřiště v Radotínské ulici cirkusu Astra za celkovou paušální částku
2.000 Kč za předpokladu, že děti z MŠ budou mít
vstup do cirkusu zdarma
• rada souhlasí s umístěním mobilního billboardu fy Tesco na pozemku ve vlastnictví IBS Rokal
v zeleném pruhu za autobusovou zastávkou, bude-li doložen souhlas majitele pozemku a umístění bude v dostatečné vzdálenosti od silnice v souladu s platnými předpisy; bude vyměřen poplatek
za užívání veřejného prostranství
• rada souhlasí se zřízením parkovacího stání
v Mokropeské ulici na vlastní náklady žadatele
Odbor kultury
• rada souhlasí se změnou provozní doby knihovny (nová středeční provozní doba by byla místo do
20.00 do 19.00; po 18.00 je návštěvnost knihovny
minimální a po 19.00 téměř žádná; zároveň bude
knihovna otevřena ve středu odpoledne místo od
14.00 již od 13.00)
• rada ve věci Turistický průvodce Okolí Prahy
souhlasí s prodejem 15 kusů těchto průvodců
v pokladně MěÚ za 149 Kč/1 ks
• rada ve věci Havarijní stav sklepení za městskou knihovnou souhlasí se sanačními pracemi
v ceně do 30 000 Kč a dalšími nutnými stavebními pracemi v ceně do 40 000 Kč
• rada souhlasí s vybavením dětského oddělení
městské knihovny novými regály v celkové hodnotě 106 529 Kč (dotace od Středočeského kraje na
nákup nových regálu činí 50 tis. Kč)
• rada ve věci Monitoring tisku a informace o firmách a našem městě odkládá své rozhodnutí na
příští jednání rady
• rada souhlasí s umístěním cedule Gerbrunn
400 km, kterou město obdrželo u příležitosti
oslav desetiletého trvání našeho partnerství, na
dřevěný plot u úřadu
Technické služby
• I. rada bere na vědomí informaci o uložení
pokuty Českou inspekcí životního prostředí
za opožděné podání poplatkového přiznání za
odběr podzemní vody za rok 2006 rozhodnutím
č.j. ČIŽP/41/OOV/SR01/0631829.04/07/PEK ze

•
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z radnice
dne 5. září 2007; II. rada souhlasí s tím, aby proti
tomuto rozhodnutí bylo podáno odvolání
Různé
• rada bere na vědomí Petici občanů proti uzavření prodejny papír – hračky v Karlštejnské ulici
č. p. 259
• rada souhlasí s udělením státního občanství
paní Světlaně Kulej a jejímu synovi Filipovi.

23. schůze rady města
konaná 8. října 2007
Odbor investic a správy majetku
rada souhlasí s rozšířením kabelového vedení NN pro pozemky parc. č. 5129/80, 5129/84,
5129/39 pod Topolskou ulicí podle předloženého
návrhu
• rada souhlasí se stavbou zastřešeného venkovního bazénu a s provedením vrtu na pozemku
parc. č. 846/66 v Leknínové ulici podle předložené situace
• rada souhlasí s demolicí rekreační chaty č. e.
1111 a se stavbou rodinného domu na pozemcích parc. č. 3124 a 3126/1 ve Slunečné ulici podle
předložené dokumentace
• rada souhlasí se stavbou rodinného domu na
pozemcích parc. č. 3963 a 3966/1 v osadě Habřiny
podle předložené dokumentace
• rada souhlasí se stavbou rodinného domu na
pozemku parc. č. 2804/6 v ulici Pod Višňovkou
podle předložené dokumentace pod podmínkou,
že nebude realizována střešní nástavba (nesplňuje regulativy územního plánu) a velikost zpevněných ploch nepřesáhne 10 %
• I. rada souhlasí s posílením vedení NN v Komenského ulici a požaduje jeho uložení do země;
II. rada požaduje, aby společnost ČEZ na náklady
města současně uložila do země vedení veřejného
osvětlení a městského rozhlasu
• rada souhlasí s rekonstrukcí a dostavbou rodinného domu č. p. 472 v ulici Zd. Lhoty podle
předložené dokumentace
• rada souhlasí se stavbou oplocení pozemku
parc. č. 2917/91 v Ostružinové ulici podle předloženého návrhu
• rada souhlasí se stavbou žumpy a uděluje
výjimku ze stavební uzávěry pro její stavbu na

•
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pozemku parc. č. 4464/1 na ostrově podle předložené dokumentace; souhlas se nevztahuje na
žádné jiné stavební úpravy
• rada souhlasí s dělením a se scelením pozemků, jejich funkčním a prostorovým uspořádáním
a s realizací staveb garáží, zpevněných a ozeleněných ploch v areálu Teska byty, s. r. o., v ulici
Zd. Lhoty podle předloženého návrhu „Podání
07.2007 – Změna 9/2007“
• rada souhlasí s výstavbou části komunikace
v ulici Malinové podle předložené dokumentace,
podmínkou je darování této části vybudované
komunikace městu
• rada souhlasí s vybudováním zpevněného nájezdu na pozemku města parc. č. 1052 do garáže
na pozemku parc. č. 1051/3 v Bezručově ulici
podle předloženého návrhu
• rada nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební
uzávěry pro stavební úpravy chaty č. e. 810 v osadě Slunečná
• I. rada ve věci Dělení pozemku parc. č. 2704/19
– Chebská ulice souhlasí za podmínky, že šířka
uličního prostoru přilehlého úseku Chebské
ulice bude 6,5 m (provoz v tomto úseku bude
jednosměrný) a za podmínky uzavření smlouvy
s žadatelem o vypořádání závazků v oblasti Lada;
II. rada pověřuje odbor technické služby zprovozněním dolní části ulice Táborské (napojení
do Kladenské ulice) jako prozatím nezpevněné
komunikace
• rada ve věci Petice občanů v okolí pozemku
parc. č. 2702/17 proti další zástavbě konstatuje, že
rekonstrukce ulice Kladenské je zařazena do plánu
investic a bude provedena podle finančních možností města, šířka přilehlého úseku Chebské ulice
bude 6,5 m, pozemky parc. č. 2702/17 a 2704/19
leží v oblasti určené územním plánem města pro
čisté bydlení (tedy ke stavbě rodinných domů)
• rada ve věci Záměr města pronajmout nebytový prostor v Karlštejnské č. p. 259 souhlasí
s uzavřením smlouvy o pronájmu nebytových
prostor o výměře 23,60 m² s firmou Polyso, s. r.
o., a souhlasí s nájmem ve výši 1.200 Kč/měsíc
• rada ve věci Rekonstrukce ulice Mokropeská
– křižovatka Mokropeská × Pod Ptáčnicí souhlasí s prodloužením výběhu asfaltového povrchu z ul. Mokropeská do ul. Pod Ptáčnicí o cca

z radnice
30 m, ukládá odboru investic zajistit vypracování
projektového dodatku na toto řešení a následně
předložit cenovou nabídku od firmy REIMO, a. s.,
na realizaci těchto úprav
• rada ve věci Rekonstrukce ulice Mokropeská
souhlasí s cenovou nabídkou firmy REIMO, a. s.,
na vícepráce č. 4 ve výši 400 892,56 Kč + DPH
(technické řešení odvodnění křižovatky Mokropeská
– Školní – Větrná včetně přechodového retardéru)
• rada souhlasí s rozdělením úhrady za kanalizační přípojku pro objekt č. p. 1108, ul. Žatecká,
od majitelů přilehlých nemovitostí, a to 10 000 Kč
do 12. 10. 07 a 8.489 Kč do konce října 2007
• rada ve věci Vybavení hřiště v Husově ulici cvičebními prvky žádá Ing. Pajgrta, aby navrhl pro
hřiště instalování takových prvků, ke kterým je
možno doložit atest (do výše stanoveného limitu
50 000 Kč)
• rada ukládá odboru investic zadat vypracování
projektu a následně předložit dvě nabídky firem
a nabídku odboru technické služby na vydláždění
uličky mezi ulicemi Pod Horkou a V Horce
• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., na nové kabelové vedení
NN na pozemku parc. č. PK 730 v k. ú. Černošice
za jednorázovou úplatu 400 Kč a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
• rada souhlasí se zněním návrhu kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1156/6 o výměře
70 m² v k. ú. Černošice žadatelům a doporučuje
zastupitelstvu ke schválení
• rada ve věci Návrh na aktualizaci pojistné
smlouvy č. 1505448686 se společností Generali,
a. s., z roku 2002 – pojištění majetku města, ukládá odboru investic zajistit aktualizaci předmětu
pojistných smluv
• rada ukládá odboru investic zajistit geodetické
zaměření skutečného stavu pozemku parc. č.
4893/1 v k. ú. Černošice a následně zahájit jednání s majiteli přilehlých pozemků o případném
prodeji za cenu 2.000 Kč/m²
• I. rada ve věci Prodej pozemku parc. č. 2036/2
v k. ú. Černošice a návrh smlouvy o uložení depozita ve výši plné kupní ceny za pozemek parc.
č. 2036/2 v k. ú. Černošice společností U.M.C., s.
r. o., trvá na svém původním rozhodnutí a ce-

ně 2.500 Kč/m² a doporučuje zastupitelstvu ke
schválení; II. rada souhlasí s podpisem smlouvy
o uložení depozita na koupi pozemku parc. č.
2036/2 v k. ú. Černošice ve výši 197 500 Kč se
společností U.M.C., s. r. o., a následným vydáním
souhlasu města se stavbou oplocení výše uvedeného pozemku
Finanční odbor
• rada schvaluje základní škole čerpání prostředků investičního fondu ve výši 231 450 Kč dle
přiložených faktur (škola chce z fondu uhradit
rekonstrukci rozvodů elektro, ústředního topení,
vody a odpadů a za práce spojené s kompletním
malováním budov školy)
• rada schvaluje soubor rozpočtových opatření č.
8/2007
Městská policie
• rada schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy
s obcí Ořech + 1. a 2. dodatek, kterými jsou blíže
upraveny platební podmínky a cena za poskytovanou službu a předává k projednání zastupitelstvu města
• rada souhlasí s navýšením počtu strážníků
o 2 pracovníky od 1. 1. 2008 v závislosti na schválení veřejnoprávních smluv zastupitelstvem
• rada souhlasí s nákupem motorového vozidla pro službu městské policie v návaznosti na
schválení veřejnoprávní smlouvy s obcí Vestec
zastupitelstvem města
Odbor kultury
• rada souhlasí s vyřazením nepotřebných věcí
z majetku města z důvodu demolice Městského
kulturního střediska
• rada souhlasí s převedením el. ohřívače z Městského kulturního střediska do majetku základní
školy
• rada souhlasí se zapůjčením piana Petrof
z MěKS základní škole
• rada souhlasí darováním pianina Schulze
z MěKS do Clubu Kino
• rada souhlasí se zapůjčení ozvučovaní techniky a s reprezentací města na jazzovém festivalu
v Gerbrunnu
Odbor dopravy
Zápis z dopravní komise
I. Návrh na osazení dopr. zn. B 32 Průjezd zakázán v ul. Revoluční
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z radnice
Zdůvodnění: intenzita provozu v ul. Revoluční
není v takovém rozsahu, aby bylo nutné osazení
navrhovaného d. z.
• rada nesouhlasí s umístěním d. z. Průjezd zakázán v ul. Revoluční
II. Možnost úpravy cesty pro děti do ZŠ Komenského – chodníky, přechod pro chodce
Zdůvodnění: komise souhlasí s návrhem kvůli
zajištění bezpečné cesty do školy
• rada pověřuje odbor technické služby opravou
chodníků v ul. Pod Horkou a odbor dopravy projednáním věci zřízení přechodu pro chodce z ul.
Pod Horkou přes ul. Komenského
III. Návrh na osazení dopr. zn. B 32 Průjezd zakázán v ul. Klatovské
Zdůvodnění: intenzita provozu v ul. Klatovské
není v takovém rozsahu, aby bylo nutné osazení
navrhovaného d. z.
• rada nesouhlasí s umístěním d. z. Průjezd zakázán v ul. Klatovské
IV. Označení retardéru v ul. Karlické reflexními
šipkami (nedostatečným označením retardéru
došlo v jeho místě k nehodě cyklisty při jízdě
z kopce dolů)
Zdůvodnění: zamezení dalších možných kolizních
situací účastníků provozu
• rada pověřuje odbor technické služby vyznačením retardéru v Karlické ulici reflexními šipkami
V. Výstavba v místě bývalého statku v ul. Komenského (řešení parkovací plochy)
Zdůvodnění: vzhledem k absenci parkovacích
ploch ve městě by se komise ráda seznámila s jejím řešením v místě výstavby v bývalém statku
v ul. Komenského
• rada pověřuje stavební odbor, aby podal zprávu
radě o vyřešení parkování v areálu bytových domů
VI. Oprava plotu na nádraží Černošice po pravé
straně ve směru na Prahu
Zdůvodnění: kvůli riziku zranění, ale také z estetického hlediska je nutná oprava uvedeného plotu
• rada pověřuje odbor dopravy, aby projednal
s majitelem (ČD) opravu plotu
Vznesení dotazu na osazení plotu podél trati v ul.
Dr. Janského
Zdůvodnění: uvedený plot, který osazovali jediní
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kompetentní pracovníci ČD, není k dnešnímu dni
úplně dodělán (materiál – pletivo je k dispozici
v technických službách)
• rada pověřuje odbor dopravy zjistit informace
o dokončení prací na oplocení trati
VIII. Zajištění tepla v čekárně železniční zastávky
Mokropsy
Zdůvodnění: dle informací pracovníků pokladny
na zastávce nebude zajištěno vytápění čekárny
v drážní budově v průběhu zimního období
• rada pověřuje odbor dopravy zjistit informaci
se zdůvodněním u ČD
Nebezpečné suché větve dubu podél silnice Dobřichovické u železářství U Koníčka
Zdůvodnění: suché větve zasahující do silnice by
mohly způsobit nebezpečnou situaci na silnici ul.
Dobřichovická
• rada pověřuje odbor technické služby ořezáním nebezpečných větví, popřípadě ve spolupráci
s dobrovolnými hasiči
X. Nacházející se dopr. zn. P4 Dej přednost v jízdě
v ul. Ke Hřišti u výjezdu na Masopustní nám.
Zdůvodnění: uvedené dopr. zn. není umístěno
v souladu s platnými právními předpisy a je zde
nadbytečné (komise navrhuje odstranit)
• rada pověřuje odbor technické služby odstranit
dopr. zn. P4 Dej přednost v jízdě v ulici Ke Hřišti
u výjezdu na Masopustní nám.
XI. Řešení nedostatečného chodníku v ul. Dr. Janského u pekárny
Zdůvodnění: opravou ul. Slunečné se zvýšila
dopravní frekvence průjezdu vozidel v ul. Dr. Janského (chodci v úseku od Masopustního nám. k ul.
Slunečná, kde je silnice zúžena, nejsou dostatečně
chráněni před střetem s vozidly)
• rada pověřuje odbor investic zajistit vybudování nového chodníku
XII. Kontrola dodržování předpisů silničního provozu v místě okolí školy v ranních hodinách
Zdůvodnění: při dopravování dětí rodiči do školy
v ranních hodinách vznikají kolizní situace především nedodržováním předpisů silničního provozu
(stání vozidel na chodníku, jízda v protisměru
atd.) u školy Mokropsech
• rada pověřuje městskou policii pravidelnými
kontrolami dodržování pravidel silničního pro-

z radnice
vozu u mokropeské školy a žádá, aby navrhla
regulování ranní dopravy (např. časově omezené
zjednosměrnění ulic Školní a K Lesíku)
XIII. Návrh na rozšíření autobusové linky přes
Černošice – Mokropsy dle možností
Zdůvodnění: pro možnost realizace rozšíření autobusové linky byly vybrány některé spoje, které lze
prodloužit v návaznosti na současné autobusové
spoje (prodloužení linek souvisí se zřízením nových autobusových zastávek)
• rada pověřuje odbor dopravy projednáním navrženého prodloužení autobusových spojů přes
Černošice a předložením tohoto návrhu včetně
nákladů radě města
• rada ve věci Udělení výjimky na vjezd vozidel do ul. Jahodové s ohledem na nižší nosnost
vozovky a vzhledem k tomu, že majitelé se
spolupodíleli na výstavbě povrchu komunikace,
nesouhlasí s udělením výjimky k povolení vjezdu
vozidel s tonáží nad 6 t do ulice Jahodové po dobu
rekonstrukce Mokropeské ulice
Odbor technické služby
• rada souhlasí, aby byla přijata nabídka ČEZ
Prodej na dodávku elektřiny pro velkooodběrové
nísto ČOV na období 2008 – 2009
• rada ve věci Návrh na přemístění osvětlení
mokropeské kapličky z důvodu špatného umístění stávajícího osvětlení odkládá rozhodnutí do
doby provedení šetření na místě
Odbor sociální
• rada přiděluje dva uvolněné byty v podkroví
Domu s pečovatelskou službou žadatelkám, které
byly pouze dvě
Odbor územního plánování
a stavebního řádu
• rada s ohledem na záměr města nově upravit
předmětný prostor, aby se zvýšil počet parkovacích míst při zachování zeleně, veřejného
vybavení a funkční plochy občanské vybavenosti,
doporučuje zastupitelstvu, aby rozhodlo o pořízení změny Územního plánu sídelního útvaru
Černošice pro lokalitu pracovně nazývanou Mokropeské nádraží, která zahrnuje pozemky: část č.
parc. 4894, část č. parc. 6176, část č. parc. 6192/1,
č. parc. 4900, č. parc. 4902, č. parc. 5125/27, č. parc.
5125/28, č. parc. 6192/6, č. parc. 6192/7, č. parc.
6192/21, č. parc. 6192/22, č. parc. 6192/23, č. parc.
6192/24, č. parc. 6186, vše v k. ú. Černošice

Různé
Z investiční komise
Návrh investičních akcí na rok 2008:
Komunikace: Topolská, Střední, Kladenská (návrh
VV), Tyršova (návrh VPM) a všechny, kde bydlící
nabídnou spolufinancování min. 30 procent
Ostatní: Centrum Karlštejnská, dostavba statku
Mokropsy, tělocvična u ZŠ, chodníky

• rada souhlasí s pracovním návrhem investičních akcí na rok 2008 a ukládá odboru investic
zpracovat hrubý odhad investiční náročnosti
jednotlivých akcí a připojit k jednotlivým akcím
zprávu o možnostech získání dotací
Iniciativy členů komise:
- způsob provedení chodníků v Mokropeské ulici
- výhledový plán rekonstrukce komunikací na
několik let dopředu
- chodník v ulici Radotínská v návaznosti na záměr vybudování supermarketu

• rada ukládá odboru investic zabývat se diskutovanými záležitostmi

• rada ve věci Žádost sdružení S dětmi a pro děti
souhlasí s odkladem platby za nájem kulturního
střediska do konce roku 2007

• rada bere na vědomí rozhodnutí Drážního
úřadu o zrušení podchodu v km 14,502 (mezi
ulicemi Zd. Lhoty a Dr. Janského)
• rada pověřuje odbor technické služby ve spolupráci s odborem investic navrhnout vhodné
řešení opravy povrchu Klatovské ulice

• rada pověřuje odbor kultury zahájit přípravné
práce na realizaci propagačního DVD o Černošicích

• rada ukládá odboru technické služby prověřit
vhodnost vyrobené plakátovací plochy, případně zajistit její umístění před budovou bývalé
Dipry
• rada souhlasí s tím, aby znak města byl natištěn na tričkách, která budou pořízena pro pivní
slavnosti pořádané společně městem Černošice
a hostincem U mlynáře
Závěr
Termín zastupitelstva je předběžně stanoven na
19. 11. 2007.
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Tajenka z minulé křížovky: Vila stavitele Jana Chládka
Do výzkumného záměru s názvem
Plošný průzkum, zhodnocení a dokumentace architektonického kulturního
dědictví 19. a 20. století z roku 2005
byla zahrnuta také vila
čp. 231 v Poštovní ulici.
Stavbu si postavil pro
svou rodinu místní stavitel Jan Chládek v letech 1927–1928. Projekt
Jan Chládek vypracoval
v únoru roku 1927. Je
zajímavé, že pod dodatečně předloženým stejným projektem
z května roku 1928 je podepsán arch.
Arnošt Imelmann.
V Encyklopedii architektů, stavite-

lů, zedníků a kameníků v Čechách je
k Janu Chládkovi z Černošic uveden
stručný výčet jeho děl, mezi které patří
například stavby v Praze Žižkově, Holešovicích a Malé Straně.
Poprvé se jeho jméno objevuje v soutěži o náčrtky
nemocnice v Lounech,
kde získal za svůj návrh
odměnu.
Černošický dům čp. 231
představuje architektonicky kvalitní stavbu z období první republiky, která i přes pozdější
stavební zásahy neztratila svůj původní
charakter.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Finanční výtěžek; zkr. versus; americký stát – B. První část
tajenky – C. Vlkolinského jméno; úbytek hmotnosti kapaliny; býčí zbraň
– D. Hrdinové; předložka; španělská řeka – E. Komerční televize; chem. zn.
zinku; německy dítě – F. Nástroje kopáčů; výhonky – G. Pramáti; drogy
– H. Duo; houby – I. Povzdech; asi – J. Šelmy; biblický plavec – K. Pysk; býk
– L. Sval na noze; dodatečná emise – M. Sázenka; mostecká SPZ; doručování
zpráv – N. Mišíkova hud. skupina; palivo; druh jamajského zpěvu – O. Citlivost fotofilmu; záplava; pobídka – P. Chem. zn. manganu; čtvrtá část tajenky;
Mládkovy iniciály – R. Havarovat; ghanští černoši – S. Zvrat; biblické jméno.
SVISLE: 1. Rána; lepidlo; palec; výhra v loterii – 2. Královna květin; moderní;
území mezi Gruzií a Ruskem; povrchní člověk – 3. Prací prostředek; uzel;
druhá část tajenky; kohout – 4. Kolínská SPZ; operní pěvkyně; pošťouchnutí;
druh ořechu – 5. Časový údaj; angl. předložka; odvozená jednotka jasu; kout
železo – 6. Dopisy; obalit – 7. Lehko; kolem – 8. Citoslovce rezignace; kulturní
dům; vyšší savec; snáze – 9. Dovednost; domácky Ota; býv. továrny obráběcích
strojů; naftařská společnost – 10. Dehet; souhlas; třetí část tajenky; dokonce
– 11. Vodácký pozdrav; hudební proud; pokrmy; odlévaná – 12. Citoslovce
pohrdání; ruské zájmeno; konkrétní písmenka; chorvatské letovisko.
Nápověda: C. Ežo. – D. Tajo. – N. ska. – O. ASA. – 5. nt (nit).

38

kaleidoskop

39

z města a okolí

Byla Vráž místem, kde se provozovalo čarodějnictví?

V roce 1950 se spojily Horní Černošice, Dolní Černošice (rozkládaly se na pravém břehu
Berounky), Dolní Mokropsy a Vráž v jednu obec, aby nadále vystupovaly pod společným
názvem Černošice. Vznik Horních Černošic, Dolních Černošic a Dolních Mokropes sahá celá staletí do minulosti. Ale i nejmladší část Černošic – Vráž – má svou zajímavou historii.
Samota na Staré Vráži (čtyři usedlosti kde se provozovalo čarodějnictví nebo tajné nána pravé straně dnešní Sluneční ulice ještě boženské obyčeje. Nikde se však nenašel žádný
v místě, než začne klesat k Mokropsům) pa- sakrální předmět.
třila k Dolním Mokropsům a měla zde stát
Pamětníci tvrdili, že když se mokropeský
strážní věž. Její zbytky snad byly patrné ještě hospodář zdržel na poli a začalo se stmívat,
v roce 1935 v základech domu č. p. 31. Později bál se dnešní Slunečnou ulicí vracet domů.
zde byl ovčín s obydlím ovčáka. Hlavní ovčín Prý se zde i koně plašili. Jediný, kdo neměl
s rozměrnou stodolou, kde mohlo cepy mlá- strach, byl pantáta Járek, hospodář z největší
tit obilí až čtyřicet robotníků, stál na konci usedlosti na Staré Vráži, který padl na bojišti
dnešní Husovy ulice. Kde dnes stojí Nová 1. světové války.
Vráž, byly jen pole a louky a také po větších
Pověsti o vrážské lípě
deštích močál.
Na rozcestí na začátku Husovy ulice
Podle urbáře (soupisu poddanského po- (u dnešní samoobsluhy) rostla lípa a u ní stál
zemkového majetku) z roku 1636 patřil kříž s ukřižovaným Kristem, obrazem Bohomokropeský dvůr pobělohorskému majiteli rodičky a klekadlem. Je historicky doloženo, že
– španělskému baronu Paradiesovi z Echaide, když císař a král Karel IV. jel na hrad Karlštejn,
který ale vše téhož roku prodal zbraslavským byl zeman z tvrze na Bluku, která patřila kacisterciákům.
rlštejnskému purkrabství, povinen pod lípou
Název Vráž zůstává stále nevysvětlena. připravit králi pohoštění. Podle novodobé
V Čechách je několik míst s tímto názvem. pohádky provázel krále havran, jenž sedával
Nejmenuje se tak ale žádné město, pouze sa- na vzdáleném dubu (který v té době však ještě
mota, ves či neosídlené místo v lesích. Vždy to ani nerostl). Měl to chudák havran těžké, jak
bylo na levé straně velké řeky, protože již v po- zjistit, že Karel IV. opět pokračuje v cestě.
hanské době bylo takové místo považováno za
Kde tvrz na Bluku stála, se stále přesně neví.
negativní. A jak zní možná vysvětlení? Vráž Za hotelem Slánka jsou sice v zemi zbytky
– vrah, nepřítel; vyražija – kouzelník či místo, zdiva, ale tvrz mohla stát i za dnešním kory-

Nejstarší část – Stará Vráž – se statky Tůmů, Křížů, Máchů a Járků
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tem řeky, kde se v Dolních Černošicích (nad
jezem) říká na Bluku. Berounka (dříve Mže)
tekla od Kazína přímo pod zbraslavský zámek,
kde se vlévala do Vltavy. Při povodních tvořila
další ramena, která měnila směr. Roku 1872 po
velké povodni se dnešní koryto stalo hlavním
a do původního řečiště se vrací jen při velké
vodě. Na Bluku byl později mlýn a znovu
zprovozněná elektrárna.
Ještě jedna pověst je spojena s vrážskou lípou. Prý v její blízkosti měla své políčko chudá vdova, o které se s ní sedm let soudil bohatý

zeman z Vonoklas. Když vdova už neměla na
další soudní poplatky, prosila Bohorodičku na
kříži o pomoc. A stal se zázrak! V neúrodném
roce se na políčku vdovy urodila bohatá úroda
žita. Na každém stvolu bylo po sedmi klasech.
To vdově pomohlo tak, že mohla vést spor dál
a v konečném řízení dosáhnout svého práva.
Taková je historie míst, kde po roce 1924 začala výstavba Nové Vráže. Tedy Dolních Mokropes – Vráže, jak zní správný název. Po spojení
obcí v roce 1950 to byly Černošice III –Vráž.
Milena Křížová

V místech dnešní křižovatky u vrážské samoobsluhy stála při okresní silnici na Dobřichovice lípa
Karla IV. Byla asi 600 let stará a padla při vichřici v roce 1930. Snímek před rokem 1924 ukazuje
za lípou pole a louky směrem k dubu, kde je nyní Vráž.
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Zápis žáků do prvních tříd se koná 24. ledna 2008
Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Černošice pro školní rok 2008/9 se koná 24. ledna 2008
od 14.00 do 19.00 v budově školy v ul. Pod Školou 447. Zapsány budou děti narozené
od 1. září 2001 do 31. srpna 2002. Přednostně budou zapsány děti s trvalým bydlištěm
v Černošicích a ve Vonoklasech (spádová oblast). Prosíme, abyste k zápisu přinesli rodný list dítěte. Upozorňujeme, že zákonný zástupce může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. O odkladu začátku povinné školní docházky rozhoduje ředitel spádové
školy či školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Začátek docházky odloží na základě
písemné žádosti zákonného zástupce doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Tím může být v konkrétním
případě i dětský lékař či praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích,
kdy k odložení docházky dojde kvůli celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění
apod. V případě, že je dítě v lékařské péči pro jiné zdravotní obtíže, je třeba trvat na
tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař specialista, např. alergolog,
neurolog, kardiolog atd. Ředitel vyhoví žádosti o odložení docházky pouze v případě,
že obě posouzení budou kladná.
PhDr. Zdeněk Moucha, ředitel školy

Granty pro podporu sportu a volného času
Středočeský kraj v souladu se Statutem Fondu sportu a volného času a Zásadami
grantového řízení z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje vyhlašuje Grantové programy na podporu sportu a volného času na rok 2008, které jsou určeny pro
právnické i fyzické osoby. Termín uzávěrky je 15. 11. 2007, místem pro podání žádosti
je podatelna Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5. Více
informací najdete na www.kr-stredocesky.cz v sekci grantová a dotační řízení, kde je
i potřebný formulář k vyplnění. Vyhlášené programy jsou:
1) Oprava, údržba a provoz veřejně přístupných sportovních zařízení a jejich vybavení
drobnými sportovními potřebami.
2) Výstavba nových veřejně přístupných sportovních zařízení, investiční projekty zaměřené na modernizaci stávajících tělovýchovných zařízení.
3) Akce celostátního a mezinárodního významu konané na území Středočeského kraje.
4) Podpora činnosti sportovních klubů, zájmových sdružení, občanských sdružení, škol
a školských zařízení včetně úhrady osobních výdajů trenérů, vedoucích zájmových
sdružení (pouze pro mládež) a trenérů handicapovaných sportovců.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Církev bratrská netrvá na koupi pozemků u mokropeské zastávky
V červnu letošního roku adresovali představitelé Církve bratrské zastupitelstvu města
Černošice žádost o odkoupení pozemků v blízkosti mokropeské železniční zastávky za
účelem výstavby nového objektu Komunitního centra a motlitebny. Dopisem ze 14. srpna
letošního roku, rovněž adresovaném městskému zastupitelstvu, však Církev bratrská od
svého záměru odkoupení pozemků v této lokalitě odstupuje s tím, že se jí podařilo získat
(red)
jiný pozemek od soukromé osoby.
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Přijďte na Vánoce v útulku a pomozte opuštěným kočičkám
Sdružení na ochranu
zvířat v krajní nouzi vás
zve na Vánoce v útulku
– předvánoční celostátní
umisťovací výstavu koček
z útulků z celé republiky.
Cílem akce je najít nový
domov pro kočičí nalezence, získat krmivo pro
ty kočičky, které vánoční
svátky stráví v útulcích,
a zejména pro ty, které se tam jako nechtěné dárky po Štědrém dnu ocitnou. Výstava
se koná v neděli 9. prosince od 10.00 do 17.00 v Kongresovém centru v Praze (bývalém
Paláci kultury na adrese 5. května 65, Praha 4, stanice metra Vyšehrad). Více informací
na www.kocici-utulek.cz. Jen ještě dodejme, že tisícikorunovým peněžním darem přispěl
organizátorům výstavy i starosta Černošic Aleš Rádl.
(red)

kultura

Dance still M+M začíná v černošickém Sokole
Pro nové mladé tanečníky a tanečnice otvíráme 5. listopadu v 15.00 nový kurz still
dance, ve kterém se můžete naučit stillu RNB, break dance a electro buggye. Dveře
jsou otevřené všem věkovým skupinám. To vše se odehraje v Sokole Černošice. Veš(red)
keré informace na tel. 776 495 323, 776 495 323.

Komorní koncert v Základní umělecké škole
Odbor kultury vás zve v úterý 6. 11. od 18.30 na komorní koncert do Základní umělecké školy ve Střední 403. Na koncertu zazní: Bohuslav Martinů – Sonata c. 3 d moll
pro housle a klavír, Benjamin Britten – Suita pro housle a klavir, op. 6, Darius Milhaud
– Vul na strese, Kinematograficka fantasie pro housle a klavír, op. 58b. Vše v podání
Jany Novákové-Vonáškové (housle) a Petra Nováka (klavír). Vstupné 80 Kč, důchodci
Za odbor kultury Pavel Blaženín
a studenti 50 Kč.

Rocková kapela Stability vystoupí v Clubu Kino
Město Černošice vás srdečně zve v neděli 18. 11. od 20.30 do Clubu Kino na koncert
rockové kapely Stability. Její sestavu tvoří kytarista a v tomto případě i zpěvák Oldřich Krejčoves (Monkey Business), kytarista Miroslav Chyška (J.A.R., New Orchestra Of Dreams),
baskytarista Jan Jakubec (ex-Aneta Langerová) a bubeník Štěpán Smetáček (New Orchestra
Of Dreams, ex-Lenka Dusilová). Jedná se o rockovou formaci předních českých hudebníků,
kteří tvořili písničky pro filmovou trilogii Snowboarďáci, Rafťáci a Rock podvraťáků. Koncert se koná v rámci oslav 17. listopadu. Vstupenky bude možné zakoupit od 1. listopadu
v předprodeji v trafice u Václavků. Vstupné 100 Kč.
(pb)

43

kultura

Club Kino slaví páté narozeniny

Ano, už je tomu pět let, co v našem městě funguje Club Kino – místo nenucené zábavy, pohody
a neformálních setkání. Za pět let své existence se
Club stal nedílnou součástí černošické kulturní
scény. Konají se zde koncerty, výstavy, festivaly,
promítají se filmy, probíhají zde různé oslavy,
přednášky atd. Zkrátka v Clubu to žije a Černošice v něm získaly prostor pro prezentaci rozličných uměleckých názorů. Přijměte proto pozvání
na velkou narozeninovou párty s podtitulem
Středověká noc, která se v Clubu Kino uskuteční
23. 11. od 20.00. Čeká na vás noc plná historické
hudby, tance, kejklířů, šermířů, jídla, pití a intrik.
Dost možná dojde i na lámání kostí a veřejnou popravu!!! Víc už neprozradím.
Pavel Blaženín

Adventní koncert v Základní umělecké škole
Odbor kultury vás zve v úterý 27. 11. od 19.00 do koncertního sálu ZUŠ, Střední 403
na koncert souboru Musica Dolce Vita jenž hraje ve složení Daniela Demuthová (mezzosoprán) a Zbyňka Šolcová (harfa). Program: Johann Sebastian Bach (1685–1750) – Chorál
z kantáty 147 Sarabanda pro sólovou harfu, Georg Friedrich Händel (1685–1759) – Árie
,Lascia ch´io pianga z opery Rinaldo Passacaglia pro harfu a Árie Ómbra mai fu z opery
Xerxes, Giovanni Paisiello (1740–1816) – Arietta Nel cor piú non mi sento, Anonym Čtyři italské tance pro harfu sólo, Giovanni Battista Bassani (1647–1716) – Adventní píseň
Nascere, dive puellule, Jakub Jan Ryba (1698–1775) – Pastorela Usni malé poupátko, Jan
Ladislav Dusík (1760–1812) – Sonáta c moll pro sólovou harfu, Adam Václav Michna
(asi 1600–1676) – Vánoční noc. Na závěr se můžeme těšit na směs českých koled pro
Za odbor kultury Pavel Blaženín
společné zazpívání.

Divadelní představení v mokropeské mateřské škole
Mokropeská mateřská škola zve všechny malé diváky, i ty, kteří nejsou zapsáni k docházce do mateřských škol, na divadelní představení, která se budou konat v naší MŠ,
Topolská 518.
9. 11. (pátek)
od 10.30
– S flétnou kolem světa
23. 11. (pátek)
od 9.00
– O Budulínkovi
11. 12. (úterý)
od 10.30
– O Ježíškovi
11. 1. (pátek)
od 10.30
– Rytíř Rýša
22. 1. (úterý)
od 9.00
– Tučňákův výlet
Vstupné na všechna představení je pro děti 40 Kč, pro dospělé je vstupné dobroKateřina Mandová, ředitelka školy
volné.
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Autogramiáda Černošické kuchařky
V městské knihovně proběhla
10. října autogramiáda knihy Černošická kuchařka. Zájemci o tuto akci
uvítali možnost setkat se a v příjemném prostředí pohovořit s jejím autorem – místním podnikatelem a spisovatelem PhDr. Otakarem Štancem.
Vždyť v dnešní uspěchané době může
být každé takové osobní setkání malou vzácností a vzájemnou radostí.
Svým pojetím zcela originální a netypická kuchařka vznikala od roku 1978
až do současnosti. Dozvěděli jsme se,
že autorovi knihy šlo nejenom o to, zaznamenat tradiční i netradiční recepty jídel, která se vaří v našem městě, ale zároveň
podpořit uvědomění si naší občanské a sousedské sounáležitosti s místem, kde jsme
se rozhodli žít. Každá rodina zde má své jídelní zvyklosti a vzácnosti, neopakovatelné chutě a postupy. Největším přínosem jsou recepty ze sešitů a sešitků kuchařek
– sousedek, které už mezi námi nejsou, ale i recepty mlsných současníků. Cenné jsou
i recepty od žen, které se do Černošic přistěhovaly, přivdaly a ze svých domovů si
s sebou přinesly i zajímavosti z kuchyní svých maminek či babiček. Autorova kreativita, vtip i fantazie se naplno projevují nejen v jeho malých zamyšleních, jež tvoří
spolu s recepty kompaktní celek, ale i v obrazové části, protože knihu doprovodil
vlastními ilustracemi.
Rády bychom jménem černošické knihovny poděkovaly panu Štancovi za jeho ochotu autogramiádu podpořit a uspořádat. Přejeme jemu i celé jeho rodině hodně zdraví
a spokojenosti a těšíme se na případné další pokračování unikátní Černošické kuchařky, kterou si můžete zakoupit v nově otevřeném malebném obchůdku nesoucím název
Kodex. Najdete ho v Karlštejnské ulici č. 252, vedle černošické cukrárny.
Za knihovnu Irena Šilhánková a Eva Vacková

Pátráme po dokumentech a fotografiích starých Černošic
Odbor kultury prosí občany, kteří mají doma jakékoli staré materiály týkající se
celého území dnešních Černošic (fotografie, pohlednice, dokumenty atd.) i z doby
nedávno minulé, aby je poskytli odboru kultury. Zmíněné materiály můžete darovat,
zapůjčit nebo jen přinést do kanceláře odboru kultury v MěKS na Vráži a po okopírování si je ihned odnést. Předem děkujeme za vaši ochotu.
Za odbor kultury Pavel Blaženín, e-mail pavel.blazenin@mestocernosice.cz,
tel.: 251 641 116 nebo 602 200 817
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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích

Beletrie:
BAUER, Jan: Ve stínu pětilisté růže – historický thriller ze 17. stol. odehrávající se v Třeboni;
BRAUN, Lilian Jackson: Kočka, která vyloupila banku – detektivka; BROWN, Sandra: Exkluzivně – psychologický román; CARTLAND, Barbara: Výbuch lásky – anglický milostný román;
CINGER, František: Tři osudy – životní cesta Bohumila Hrabala, Oty Pavla a Adolfa Müllera;
COETZEE, John Maxwell: Mládí – psychologický román z Londýna; COLE, Martina: Procitnutí – thriller z anglického podsvětí; CONNOLLY, John: Nokturna – irský horor; ČEJKA, Jaroslav:
Lidé, čas a zvířata – povídky o zvířatech; DAHL, Kjell Ola: Smrt za letní noci – norská detektivka; DEAVER, Jeffery: Spící panna – detektivní román; DEVERAUX, Jude: Mstitel – román
pro ženy; FORSYTH, Frederick: Afghánec – román z teroristického prostředí; FRANCKOVÁ,
Zuzana: Život naruby – český román; HARROD-EAGLES, Cynthia: Bouřlivé časy – 29. díl historické rodinné ságy Dynastie Morlandů; HILL, Joe: Černá krabice – horor; CHRISTIE, Agatha:
Kočka mezi holuby – detektivka; JOHNSTON, Paul: Temný odstín modři – kriminální román;
KELLERMAN, Jonathan: Sebeobrana – psychothriller; KING, Stephen: Lisey a její příběh – román; KUBÁTOVÁ, Taťána: V pondělí a ve čtvrtek – český román pro ženy; LEAVITT, David:
Muž, který věděl příliš mnoho – osudy a dílo britského matematika Alana Turinga, který sestrojil první přístroj předcházející počítači; LEHMANN, Hanjo: Arcimboldovy truhlice – historický román; LUDLUM, Robert: Bourneovo ultimátum – dobrodružný román; MONYOVÁ,
Simona: Poslední extáze – český humoristický román pro ženy; NEWMAN, Sarah: Prokletý
rod – historický román ze 12. stol. ve Skotsku; SHAW, Patricia: Zátoka bouří – historický román
z Tasmánie v 1. pol. 19. stol.; STEEL, Danielle: Dům – psychologický román; ŠMÍD, Zdeněk:
Bubny Berberů, aneb, proč bychom se nesušili – cestopisný román.
Pro studenty a náročnější čtenáře:
Ibiza a Formentera – turistický průvodce; V barvách Afrika korpsu – Afrika za 2. svět.
války; Z posledních sil – boje německé armády v Normandii od operace „Cobra“ po Falaiskou
kapsu; ANADIO, Jill: Günther Rall – životopis stíhacího pilota; GIBLIN, Les: Jak si zachovat
sebedůvěru a moc při jednání s lidmi – psychologický rádce; KNOPP, Guido: Útok. Konec
války na východě – závěr 2. svět. války; KRUMLOVSKÝ, Felix: Jména z českých dějin, která
byste měli znát – životopisy známých osobností z české historie; MATERNA, Antje: Zdravá
a pružná záda – příručka; PÁTÁ, Perchta Kazi: Mé dítě má autismus – život s autistickým
dítětem; WHITEHEAD, Stephen A.: Mnoho tváří mužů – obsáhlý průvodce mužským plemenem; WINTEMBERG, Yury: Metresy: tajemná moc žen – životopisy milenek evropských
panovníků.
Pro děti a mládež:
AROLD, Marliese: Zamilované strašidlo a jiné příběhy – krátké příběhy pro začínající
čtenáře; BAUER, Insa: Indiáni, Jak se stát detektivem – první čtení s poučením; BAXTER, Nicola: Pohádky do postýlky – pohádky pro nejmenší; CRUMMENERL, Rainer: Pirátská nauka
– dobrodružné příběhy o pirátech, Vše o delfínech – první čtení s poučením; DEARY, Terry:
Surová středověká Anglie – další díl edice „Děsivé dějiny“; FUNKE, Cornelia: Příšerky a jejich historky – tajemné příběhy pro malé čtenáře; GEISLER, Dagmar: Vanda – Přísně tajné!,
Vandiny tajné zápisky – román pro dívky; HOLLER, Rennée: Co víme o rytířích – poučení
pro začínající čtenáře; JUNAKOVIČ, Svjetlan: Kde je tučňák Pip? – pohádka pro nejmenší;
LENK, Fabian: Spiknutí proti Hannibalovi – historické krimi ze starověké Hispánie, Útok na
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Pompeje – historická detektivka pro děti ze Starého Říma; MacCOMBIE, Karen: Dóóóst dobrý
úlety – dívčí román; MASKE, Ulrich: Kouzelnické příběhy – čtení pro začínající čtenáře; NAHRANG, Frauke: Modrožlutí ďáblové – dobrodružný příběh z fotbalového prostředí; POSPÍŠILOVÁ, Zuzana: Popletená abeceda. Dej básničky do pořádku – poezie pro nejmenší; RODDA,
Emily: Deltora – Země nestvůr a kouzel: Město krys – australská fantasy; SACKETT, Hannah
Kate: Kdo žije ve vodě – Poznávejte zvířata; STARÁ, Ester: Žežicha se neříká – logopedické
říkanky, zábavné úkoly a jazykolamy; UEBE, Ingrid: Mrazivé příběhy před spaním – čtení pro
ty, co se rádi bojí; WEITZE, Monika: Jak bylo malé růžové slůně jednou smutné a jak to dobře
dopadlo – příběh pro malé děti; WENINGER, Brigitte: Jeden za všechny, všichni za jednoho
– příběh pro nejmenší.

Otevírací doba v městské knihovně

Pondělí: 9.00 – 11.30, 12.30 – 18.00;
Středa: 9.00 – 11.30, 14.00 – 20.00;
Pátek: 9.00 – 11.30.
Čtvrtek: 12.30 – 16.00;
Připomínáme, že všichni zaregistrovaní čtenáři naší knihovny mají zdarma přístup na internet. Pro
velký zájem o tuto službu je lepší si termín předem telefonicky rezervovat na čísle 251 641 501.

Oddělení s naučnou literaturou pro dospělé bude dočasně uzavřeno
Omlouváme se všem našim čtenářům, že kvůli sanaci zadní místnosti bude až do odvolání uzavřeno oddělení s naučnou literaturou pro dospělé. Doufáme, že toto dočasné
omezení výpůjčních služeb přispěje k následnému zlepšení prostředí pro čtenáře naší
Za laskavé pochopení děkují vaše knihovnice
knihovny.

inzerce
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