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53. schůze rady města
ze dne 13. října 2004
• rada města souhlasí s rozšířením kabelové
sítě NN (Lada-Jih) a konstatuje, že je nutno
respektovat vlastnické vztahy a budoucí rozdělení pozemků č. k. 2917/23, 24, 25
• rada města se domnívá, že ze strany města
nedošlo k pochybení při stavbě kanalizace
v lokalitě Topolská, na stavbu byla řádně
zpracovaná projektová dokumentace; situace, kdy došlo k poklesu spodních vod, nebyla
dle PD předpokládána a v co nejbližší době
bude čerpání vody v této lokalitě ukončeno
• I. rada města konstatuje, že investorem
opravy komunikace Dr. Janského je Středočeský kraj, a je na tomto vlastníkovi, aby vyhodnotil nutnost dalších investičních oprav
– úprava další části komunikace; II. rada
města ukládá TS prověřit připomínky k odvodnění komunikace Dr. Janského
• I. rada města souhlasí s úpravou chodníku
v ulici Kollárova a poskytnutím materiálu
na tento chodník; II. rada ukládá TS dobudovat obrubník v celé délce ulice Kollárova
(dle generelu dopravy), termín: květen 2005
• I. rada města bere na vědomí a ukládá
OISM předložit nabídku na přemístění panelů – komunikace K Dubu; II. rada souhlasí se zaslepením a zrušením části vodovodu
mezi ulicemi Alešova – Voskovcova
• rada města ukládá TS (Ing. Filové) prověřit možnost technického řešení chodníku
v ul. V Horce
• rada města ukládá starostce města informovat nájemníky o plánované nástavbě bytového domu čp. 1061, 1062 – Riegrova ul.
(Pokračování na straně 28)

Na titulní straně: Paní Jitka Cafourková při
zápisu do nové kroniky vítání občánků.

Čas k zastavení i zamyšlení
V minulosti mělo každé údobí roku svůj význam, každý týden
byl rozčleněn na dny pracovní a na nedělní odpočinek, celým
rokem naše předky provázelo množství svátků, jejichž jádro vycházelo zejména z liturgie církevního roku.
Do současných dnů se toho z pravidelného rytmu života našich
předků příliš nezachovalo. Dny a týdny mnohdy splývají jeden
v druhý, aniž bychom je dokázali od sebe oddělit časem svátků,
zastavení, zamyšlení nebo alespoň odpočinku. O to se mi zdají být
v dnešní době důležitější právě svátky vánoční, které zůstaly v naší tradici zachovány, a to
bez ohledu na to, zda je všichni vnímáme v jejich původním smyslu jako svátky narození
Božího Syna poslaného na tento svět, aby nabídl lidem cestu spásy. Stejně tak, jako na počátku tradice Vánoc bylo společenství Svaté rodiny, i pro většinu z nás jsou vánoční svátky
časem, který trávíme uprostřed svých rodin. Čím je doba okolo nás uspěchanější, tím se
tento čas stává vzácnějším.
Dovoluji si Vám popřát pokojné a radostné prožití vánočních svátků uprostřed lidí, které
Helena Langšádlová, starostka
máte rádi.

Ivan Hlas pokřtil v černošickém ClubKinu své nové CD

Plný sál černošického ClubKina byl večer 17. listopadu svědkem křtu nového cédečka populárního
zpěváka Ivana Hlase, kterého u příležitosti státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii pozvalo k vystoupení Město Černošice. Nové CD dostalo název Utek mi pes a Ivan Hlas a jeho skupina
Růžový brejle předvedli svůj bohatý repertoár. Byli skvělí a lidé se bavili. Zpěvákovi se v ClubKinu
líbí, jeden „živý“ koncert už tu natočil a na další se chystá.
(pb)
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Černošice navázaly na tradici vítání občánků
Desítka těch úplně nejmenších kluků a holčiček si 28. října, v Den vzniku samostatného
československého státu, odbyla svou první
„oficialitu“ v životě. Šlo o akt vítání občánků,
který se město rozhodlo znovu uvést do života.
„Mám radost, že se v našem městě rodí stále
více dětí. Věřím, že se nám společně podaří
vytvořit pro ně ty nejlepší životní podmínky,“
uvedla starostka města Helena Langšádlová.
Na první stranu nové kroniky se podepsala
i maminka dvojčat Jana a Štěpánky paní Jitka
Cafourková. „Jako studentka zdravotní školy

jsem v rámci své praxe často u takových událostí asistovala a moc se mi líbily. Překvapilo
mě, když jsem se před čtyřmi roky při narození
dcery uvítaní nedočkala. O to víc mě ale potěšilo, když se tak stalo v případě Jana a Štěpánky,“ svěřila se paní Jitka. Vedle Jana a Štěpánky
přivítali představitelé města v krásných prostorách rekonstruovaného secesního Zemanova
letohrádku, kde sídlí Základní umělecká škola,
také Markétu Rollovou, Nikitu Měcháčka,
Michaelu Řehořovou, Lucii Pilskou, Daniela
Pateru, Veroniku Annu Trešlovou, Kláru Chalupníkovou a Ilonu Musilovou.
(js)

být i zahradnicky upravené romantické zákoutí,
umožňující svatebčanům pořízení milé památeční fotografie. Žádný z mladých párů zájem
o vstup do stavu manželského v tomto krásném
prostředí sice ještě na naší matrice neprojevil,

ale protože město teď nabízí skutečně odpovídající prostředí pro takovéto zásadní životní
rozhodnutí, může se to rychle změnit (mladí
pánové teď mají o jednu výmluvu méně).
Aleš Rádl, místostarosta

Význam 28. října jako státního svátku by měl vzrůstat
Mezi svátky, které jsme si zvykli přecházet
tak trochu bez povšimnutí, patří i 28. říjen.
A to i přesto, že až do roku 1938 to byl náš
svátek nejvýznamnější. S novou dobou by však
význam dne, kdy jsme získali státní samostatnost, měl spíše vzrůstat. Čím větší je dnes rodina států, jejíž součástí se hodláme stát, tím větší
význam má uvědomování si svého státu jako
uceleného a sebevědomého jedince. Protože
nejistý a na sebe nedostatečně hrdý jedinec
se zpravidla stane bezvýznamnou a neinspirující statistickou jednotkou v plánech někoho
docela jiného. Není proto tak docela náhoda,
že naše město obnovilo tradici vítání nových

občánků právě v den, kdy jsme si připomněli
vznik našeho státu, a v roce, kdy jsme vstoupili
do Evropské unie.
Vítáme tedy mezi sebou nové občánky našeho města s přáním, aby z nich vyrostli sebevědomí a inspirující jedinci, kteří budou vždy
vědět odkud jsou, kam patří a kam směřují.
Ambicí našeho města pak je přispět k tomu, aby
dětem, jež v něm budou vyrůstat, byly vytvořeny co nejlepší podmínky pro všestranný rozvoj
a příjemně strávené dětství, které se stane onou
slabě zřetelnou, ale o to pevněji zavazující
vzpomínkou.
Aleš Rádl, místostarosta

Starostka města Helena Langšádlová vítá spolu s místostarostou Alešem Rádlem nového občánka.

Zemanův letohrádek je skutečným reprezentačním prostorem města

Poté, co byla v restituci vrácena vila Steinských, která sloužila jako sídlo „národního
výboru“, a správa města se přestěhovala do
bývalého domu služeb, chyběly v našem městě
citelně důstojné a reprezentativní prostory pro
nejrůznější slavnostní akty. Jelikož kulturní
dům na Vráži nelze při nejlepší vůli za takový
považovat, vedení města ve spolupráci se Základní uměleckou školou rozhodlo vybudovat
takové prostory v nově zrekonstruovaném
Zemanově letohrádku (secesní vile architekta
Osvalda Polívky, která by brzy měla být zapsána do seznamu kulturních památek). Hlavní sál
budovy byl ve spolupráci s architektem citlivě
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vybaven nábytkem a dalšími doplňky (státní
znak, potahy židlí, květiny, koberec) tak, aby
mohl být, v případě potřeby, rychle připraven
coby slavnostní reprezentativní prostor města.

Prvním slavnostním aktem, jenž se v této
budově odehrál, bylo právě vítání nových občánků, a bude se do konce roku ještě několikrát
opakovat.
V rámci tohoto projektu vzniklo v ulici
Dr. Janského žulové parkoviště a již před časem
bylo zadáno firmě Kříž vybudování vhodně zakomponované, dvouramenné cesty přes zahradu směrem k budově. Součástí cesty by mělo

Nejmenší černošičtí občánci „sledují“ spolu s rodiči průběh slavnostního aktu.
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Záměry města Černošice v kulturní oblasti

Před časem byla
v Informačním listu
v článku nazvaném
Svátky uveřejněna
představa
současného vedení města
o důslednějším využití jedné z forem
podpory kulturního
života prostřednictvím důstojnějšího připomínání nejrůznějších
významných dat, která nás během roku provázejí,
a zároveň i větší podpory „takových těch“ ryze
místních slavností, které se v našem městě tradičně slaví či se jejich slavení podařilo v posledních patnácti letech obnovit. Je dobře, že se tento
náš záměr daří docela dobře uvádět v život:

Na Cyrilometodějské svátky se podařilo
v místním kostele zorganizovat zajímavý koncert sborové vokální hudby z prvního tisíciletí.
Mariánská pouť si udržela svou slušnou úroveň a vysokou návštěvnost.
Na Svatého Václava bylo v místním ClubKině
zorganizováno setkání zástupců černošických
spolků (na území města funguje celkem dvacet
nejrůznějších spolků, víc jich široko daleko nemá žádná obec). Setkání bylo spojeno s pohoštěním a programem a bylo všemi účastníky velmi
pozitivně hodnoceno.
Zástupci města se zúčastnili oslav Dne seniorů, které město pomáhalo organizačně zajistit.

28. října proběhlo obnovené Vítání nových
občánků a byly tradičně položeny věnce k místDětský den měl bohatý program a byl obyva- ním památníkům padlých za účasti zástupců
teli města velmi dobře přijat.
několika místních spolků.

Tradiční pokládání věnců k černošickým památníkům padlých.
17. listopad – Den boje za svobodu – byl
připomenut v ClubKinu městem zajištěným
a organizovaným koncertem hudební skupiny vhodné pro všechny lidi mladé duchem.

Zástupci černošických spolků při setkání v ClubKinu.
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počátkem příštího roku, Den matek (nebo
chcete-li žen) by se měl zařadit mezi připomínané události roku tak jako Den dětí či
Den seniorů.

V prosinci pomůže město zorganizovat
Májové slavnosti jsou svátky, které se již
malé vánoční trhy a podpoří společnost v řadě okolních obcí podařilo plně obnovit.
provozující v místním kostele Rybovu Vá- Doufejme, že nám se to podaří rovněž a že
noční mši.
tyto slavnosti proběhnou na nově zrekonstruPro lepší přehlednost všech akcí je sou- ovaném Masopustním náměstí. Součástí máčástí tohoto textu i tabulka, která zachycuje jových oslav by mělo být vztyčení májky a kulvšechny významné slavnosti, jež se v našem turní program v podání skupiny Třehusk.
městě za organizační podpory města konají,
Sousedská je projekt, na kterém ještě
a také ty, které jsou pořádány již tradičně pracuji. Vychází však z naší snahy posilovat
jinými subjekty.
dobré vztahy se sousední Prahou 5. ZaZ těch zcela nových (v tabulce jsou tím jednám o tom, že by skupina umělců
označeny hvězdičkou) je to především Ples z Černošic vystoupila společně s podobnou
města, oslava Dne matek, Májové slavnosti skupinou z Prahy někde na našem území
a Sousedská. Ples města, první tohoto pořa- a recipročně pak zase na pěší zóně u Anděla
dí, bychom rádi zkusili zorganizovat někdy v Praze 5.
Aleš Rádl, místostarosta
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Organizované či připravované
v přímé spolupráci s městem
Leden

Ples Města Černošice *

z města a okolí
Forma
podpory

Měsíc knihy a internetu

Duben
Den Země (veřejný úklid města)
Květen

Červen

Červenec
Srpen
Září

Listopad

Prosinec
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Mokropeský masopust

finanční

knihovna
organizační,
zapojení TS

Připomínka konce války
(kladení věnců + program v ClubKinu)
Vítání občánků
Den Matek * (kulturní program
v ClubKinu)
Májové slavnosti *
(postavění májky + kulturní program)

organizační
a finanční,

Den Dětí (ClubKino)

organizační
a finanční

Regionální veletrh
29. 4. až 1. 5.

organizační
a finanční

Černošické dunění,
přehlídka rockových kapel

Zhruba od poloviny listopadu slouží nejen žákům základní školy, ale i veřejnosti nová víceúčelová nafukovací hala. Uvnitř haly, která je naprosto bezpečná, se udržuje stálá teplota
16 stupňů Celsia a mohou v ní být provozovány prakticky všechny druhy sportů. K vybudování haly přispělo město základním vkladem ve výši 800 tisíc korun. Zájemcům, kteří si
chtějí v hale zasportovat, škola sděluje, že cena pronájmu činí 420 Kč za hodinu, a to v době
od 15.00 do 21.00 hod. ve všední den, v sobotu a v neděli pak v době od 8.00 do 21.00.
V ostatním čase je cena 360 Kč za hodinu. U dlouhodobých pronájmů je poskytována patnáctiprocentní sleva. Informace a objednávky na telefonním čísle 602 225 733. Dětem však
slouží nejen nová hala, ale i nové hřiště u školy (snímek dole), jehož vybavení bylo pořízeno
(js)
z grantu Středočeského kraje.

organizační
a finanční

organizační
a finanční

Cyril a Metoděj + Jan Hus
(kulturní program – kostel nebo ClubKino)

organizační
a finanční

Mariánská Pouť

organizační
a finanční

Jedličkov Open (nohejbal)
Memoriál V. Lajna (fotbal)

organizační
a finanční,
organizační

Výstava zahrádkářů
(Monopol)

grant

Černošická Alotria

grant

Svatováclavské setkání Černošických
spolků (posvícení – 28. 9.)

Nová víceúčelová hala slouží žákům školy i veřejnosti

organizační
a finanční,
organizační
a finanční

Sousedská * (kulturní program připravovaný ve spolupráci s Prahou 5)

Den seniorů
Říjen

Forma
podpory

organizační
a finanční

Únor
Březen

Organizované samostatnými
subjekty s podporou města

propagace

Vítání Občánků 28. 10.
Den státní samostatnosti
(kladení věnců u místních pomníků)

organizační
a finanční

Den boje za svobodu a demokracii
(ClubKino, hudební skup. pro mládež
zdarma) 17. 11.

organizační
a finanční

Art Černošice (výstava
výtvarných děl
černošických občanů)

grant

Vánoční trhy (Karlštejnská)

organizační
a finanční

Mokropeské zelí
Rybova vánoční mše

propagace,
organizační
a finanční

9

z radnice

z radnice

Zpráva ze zasedání městského zastupitelstva
Dne 20. října 2004
se v budově městského úřadu konalo
13. zasedání městského zastupitelstva.
Na programu bylo
především
přijetí
stanoviska zastupitelstva k návrhu na
koupi budovy č. 259 s přilehlým pozemkem na
ulici Karlštejnská. Tato budova, která se nachází
z pohledu dopravní dostupnosti na téměř ideálním místě v centru města a patří k ní i rozsáhlý
pozemek, byla zastupitelstvu navržena ke koupi do vlastnictví města z důvodu dlouhodobého záměru města
řešit nevyhovující situaci s umístěním současné městské radnice.
Postupně se totiž v uplynulých
dvanácti letech po opuštění vily
Steinských a nastěhování do bývalého domu služeb vážně i nevážně uvažovalo o celé řadě náhradních nemovitostí (pro
připomínku: Slánka, Kazín, Domov důchodců,
U Ptáčníků, Geoindustria). Některé z těchto
nemovitostí se však k uvažovanému záměru
ukázaly jako nevhodné a jiné se zase nepodařilo z nejrůznějších důvodů koupit. Existovala
i celá řada úvah o výstavbě na zelené louce (za
budovou ZUŠ, za Bobíkem, za Slánkou či na
stávajícím místě).
V současné době tedy město, po obdržení informace, že objekt č. 259 bude na prodej, vstoupilo do vážného jednání s majitelem budovy.
Zastupitelstvo nejprve na minulém zasedání
odsouhlasilo mandát radě k dojednání podmínek prodeje s majitelem. Majitel v průběhu
jednání požadoval rychlé jednání a trval na dodržení pevně dané ceny. Dohodnuté podmínky
byly předloženy zastupitelům k rozhodnutí.
V rámci diskuse před přijetím rozhodnutí
byli zastupitelé seznámeni se všemi klady
i zápory uvažované koupě. Mezi klady patří
zejména umístění budovy a rozsáhlý pozemek
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kolem, který navíc sousedí s pozemky, které
jsou již nyní ve vlastnictví města. Mezi zápory
patří především skutečnost, že se jedná o plně
obsazenou budovu, jejíž dispozice je vyloženě
bytová a nikoliv kancelářská, a navíc se celkovou užitnou plochou přes zdánlivě mohutný
objem nijak neliší od současné plochy stávajícího úřadu.
V diskusi proto například zazněla informace, že k realizaci záměru přesunout sem úřad
by bylo nejprve třeba vyřešit bytové nároky
současných obyvatel a pak ještě budovu
uvnitř kompletně přestavět, což celou operaci
výrazně prodražuje. Navíc záměr
řešit problematiku nevhodné radnice v tomto volebním období nebyl
součástí programového prohlášení
rady města.
Naproti tomu byl však stavěn argument, že velikost pozemku umožňuje i stavbu nové budovy, takže na
celou transakci je třeba především
pohlížet jako na nákup pozemku v centru
města a nikoliv jen jako na nákup budovy, přičemž požadovaná celková cena je v přibližné
relaci k ceně samotného takto umístěného
pozemku. A navíc se může jednat o příležitost,
která se třeba již nebude opakovat a kterou
nikdo při tvorbě programového prohlášení
nemohl předvídat.
V závěru diskuse pak bylo konstatováno, že
argumenty pro koupi jsou v přibližné rovnováze s argumenty proti, a každý se musí rozhodnout, kterým z nich dá přednost. Pro koupi
nemovitosti bylo 13 zastupitelů, proti byli čtyři
zastupitelé a dva se hlasování zdrželi. Mírnou
většinou tedy byl nákup schválen. Vedení města
proto transakci uskuteční a zároveň bude zadáno vypracování studie využitelnosti pozemku.
S návrhy bude veřejnost následně seznámena
s tím, že předpokládaný horizont případné
realizace záleží na budoucím rozhodnutí zastupitelstva při sestavování pořadí investičních
Aleš Rádl, místostarosta
priorit.

Koupě domu v centru Černošic je vhodnou
investicí do budoucna, říká starostka města
Zastupitelstvo města odsouhlasilo koupi domu čp. 259 včetně přilehlé zahrady. Známý činžovní dům v centru, který charakterizuje velká zasklená střešní kopule a prodejna papírnictví v přízemí, se nachází na rohu Riegrovy a Karlštejnské ulice. Na důvody,
které k tomuto kroku zastupitele vedly, jsme se zeptali starostky Heleny Langšádlové.
Rozhodli zastupitelé města jednoznačně?
Rozhodování nebylo snadné, zastupitelé tak
učinili až po poměrně dlouhé a složité diskusi.
Současný majitel požaduje osm milionů a my
jsme si byli vědomi, že jde o nemovitost, která
není úplně nová. Činžovní dům totiž pochází
z roku 1930.

město v dohledné době nemělo peníze na pořízení náhradního bydlení pro stávající nájemníky
a na přebudování domu na sídlo městského úřadu, další provoz domu by rozpočet města neměl
nijak zatěžovat. Naopak po odečtení nezbytných
nákladů by příjmy z nájmů – neboť v domě jsou
vedle bytů i dva nebytové prostory – měly přinést
do rozpočtu města zhruba 150 tisíc korun ročně.
Jaké důvody rozhodly pro koupi?
Samozřejmě je potřeba nyní studií zvážit, jak by
Důvodem byla skutečnost, že pozemek, kte- tento objekt mohl být přebudován na sídlo úřadu,
rý k domu náleží, navazuje na stávající pozem- případně jak k tomu využít i přilehlé pozemky.
ky města na Karlštejnské ulici. Tedy na přilehlé
Lze už dnes odhadnout, kdy by nemovitost
provizorní parkoviště a parčík. Domníváme
měla sloužit jako sídlo městského úřadu?
se, že je to velmi vhodné místo jak pro sídlo
To bude skutečně záviset na rozpočtových
městského úřadu, tak případně i dalších objekmožnostech města, případně na tom, zda se
tů, které bude město pro svou správu případně městu na tento projekt podaří získat dotace.
služby potřebovat.
Nicméně bez ohledu na to, kdy se tak stane,
Dům je však obsazen nájemníky…
To je slabou stránkou tohoto řešení. Dům
je skutečně obsazen nájemníky, je v něm devět
bytů. Nicméně situace je taková, že pokud by

jsem přesvědčena, že koupě domu je pro město
vhodnou investicí do budoucna, protože sídlo
radnice prostě vyřešeno nemáme.
Ptal se Stanislav Janovský

Dům na rohu Riegrovy a Karlštejnské by mohl sloužit i jako sídlo městského úřadu.

11

z města a okolí

z radnice

Černošice se zbavily dlouholeté ostudy
Dlouhé roky byl trnem v oku nejen obyvatel Černošic, ale i návštěvníků města doslova
katastrofální stav jedné z nejdůležitějších
městských dopravních tepen – ulice Dr. Janského. Během několika posledních týdnů
však komunikace, dosud v majetku Středočeského kraje, dostala kvalitní asfaltový
povrch a spojení dvou hlavních městských
částí se výrazně změnilo k lepšímu. Osmi
miliony přispěl na rekonstrukci právě Středočeský kraj, jehož při uvedení rekonstruované komunikace do provozu reprezentoval

náměstek hejtmana Karel Vyšehradský, další
dva miliony dalo ze svého rozpočtu město
Černošice. Dodavatelem stavby byla firma
Strabag.
„Stav této komunikace pro nás byl velkou
starostí a velmi ztrpčoval život obyvatelům
našeho města. Díky Středočeskému kraji se
podařilo dostat ji do tohoto krásného stavu,
v jakém dneska je, a mám velkou radost, že
zlepší spojení mezi dvěma částmi naší obce,“
uvedla při otevření komunikace starostka
města Helena Langšádlová.

Město nás dokázalo přesvědčit, přiznal náměstek krajského hejtmana
„Oceňuji spolupráci s městem Černošice,
které nás, jako majitele této komunikace, to
znamená Středočeský kraj, přesvědčilo o nutnosti této investice. Je to investice takzvaně
nadlimitní, jedna z posledních, které nám zby-

ly. Není to ale jediná investice, naším hlavním
úkolem do budoucna je, ve spolupráci s městem, postarat se o archaický přejezd železniční
trati, který zlobí všechny uživatele této komu(js)
nikace,“ uvedl náměstek hejtmana.

Při stříhání pásky na ulici Dr. Janského zleva náměstek hejtmana Středočeského kraje Karel
Vyšehradský, starostka města Helena Langšádlová a místostarosta Aleš Rádl.
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Přehled ulic kompletně zrekonstruovaných v letech 2003–4
Program rekonstrukce komunikací pokračuje tempem odpovídajícím finančním
prostředkům, které se pro tyto účely daří vyčleňovat v rámci rozpočtu či získávat z dotačních titulů.
1. listopadu byla slavnostně otevřena kom- protože náklady na jejich rekonstrukci vysoko
pletně zrekonstruovaná část komunikace přesahují stávající možnosti města. U komuniDr. Janského. Při rekonstrukci se sloučily kací Mokropeská (část) a Školní (část) se zvaprostředky města a Středočeského kraje (kraj žuje využití vlastních rozpočtových prostředků
financoval povrch, město ostatní doprovod- (současně se zjednodušením příslušných proné stavby). Stav ulice byl neutěšený a město jektů). Vybudování stokové dešťové kanalizace
několik let marně usilovalo o její zařazení do v rovinaté části ulice Mokropeská se nejeví
krajských plánů. Nyní se to konečně podařilo jako finančně reálné a uvažuje se spíše o povra Dr. Janského se opět stala důstojnou spojnicí chovém odvodnění. Předpokladem k realizaci
dvou částí našeho města. (Jinak malá odbočka ulice Střední, která je v dopravním generelu
pro ty, kteří se vždy a za všech okolností snaží navrhována ve formě pojezdného chodníku,
na všem najít něco špatného – ulice je na chlup tzn. kompletně vydlážděná, je úplné vyřešení
přesně tak široká, jak byla před rekonstrukcí, vlastnických vztahů.
a nebyla tedy zúžena, jak se to někdo pokoušel
U komunikací, na které byl již v rámci rekonrozšiřovat. Pokud to totiž tak někomu opravdu strukce položen nový živičný povrch, přijala rapřipadá, je to jen důkaz nepřesnosti našeho da města ochranné opatření ve formě vyhlášené
vnímání.)
stavební uzávěry. Znamená to tedy, že po staJinak platí, že ze seznamů vytvořených měs- novenou dobu nebude možné do povrchu kotem za účelem stanovení pořadí rekonstrukcí munikace zasahovat za účelem individuálního
se vcelku bez větších problémů daří plnit ten připojení na inženýrské sítě. Případné porušení
seznam, který byl vypracován pro Technické uzávěry je pak řešeno ve správním řízení.
služby. V něm jsou vynechávány jen ty skupiny
Přehled nově opravených komunikací a jekomunikací, u nichž nejsou ve větším rozsahu jich ochranné lhůty (čísla v závorce):
vyřešeny vlastnické vztahy. V seznamu, který
Alešova (část, 4 roky), Mánesova (4 roky),
vypracovala investiční komise, se postupuje Bezručova (část, 4 roky), Sv. Čecha (4 roky),
o poznání pomaleji. To proto, že investiční ko- Arbesova (4 roky), Jahodová (4 roky), Sadomise u komunikací na svém seznamu vyžaduje vá (5 let), V Zahrádkách (5 let), Strakonická
vždy nejprve zpracování podrobné projektové (povolení výkopů za zpřísněných podmínek),
dokumentace a rovněž i umístění stokové deš- Mělnická (povolení výkopů za zpřísněných
ťové kanalizace do nich. Zatím se tedy z tohoto podmínek), Jablonecká (4 roky), Kutnohorská
seznamu reálně pracuje jen na jedné komuni- (4 roky), Nymburská (4 roky), Boleslavská
kaci – Slunečná (cena 25 mil.). Na dalších devět (4 roky), V Boroví (5 let), Lesní (5 let), V Dukomunikací jsou vypracovány projekty a čeká bině (5 let), Plzeňská (část, 5 let), Madridská (5
se na vydání stavebního povolení. U komuni- let), Kyjevská (5 let), Kubánská (5 let), Polská
kací Smetanova a Tyršova, na které již projek- (5 let), Jasmínová I (5 let), Jasmínová II (5 let),
tová dokumentace existuje, se jako problém jeví Chilská (5 let), U Vodárny, K ČOV, Kazínská (5
skutečnost, že stoková dešťová kanalizace zatím let), Bezejmenná (část, 5 let), Ke Hřišti (5 let),
nemá žádnou návaznost.
Masopustní náměstí (5 let), Dr. Janského (5 let).
Aleš Rádl, místostarosta
U komunikací Riegrova, Fügnerova, Kladenská a Karlická je zažádáno o příslušné dotace,
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Vodovody a kanalizace neprodány!

Mezi některými obyvateli našeho města se v nedávné době šířila fáma o záměru
radnice prodat veřejný vodovod a kanalizaci. Toto však nikdy záměrem města nebylo,
veškeré snahy radních vždy směřovaly pouze k zefektivnění provozu těchto sítí. Proto
byly mimo jiné v nedávné době provedeny i dvě veřejné soutěže na nového provozovatele vodohospodářské infrastruktury, nikoliv však s cílem mu sítě prodat, ale pouze
pronajmout.
Prodej sítí by sice městu vynesl okamžitý
Na základě uzavřené smlouvy o technické
zisk do rozpočtu, jednalo by se však o krok a odborné pomoci přebírá některé specianevratný a nesystémový. Ostatně situace lizované a odborné činnosti v zastoupení
v jiných obcích a městech je obdobná, města společnost AQUACONSULT, která
vlastníkem zůstává město a provozovatel je dlouholetým provozovatelem vodovodů
hospodaří pouze na pronajatém majetku. a kanalizací v okolních obcích a má hlavní
Na základě opakované veřejné soutěže a po sídlo v našem městě. Jedná se zejména o řezvážení všech důsledků (zejména ekono- šení technických otázek, odborná a technicmického přínosu pro naše město a po nutné ká vyjádření, dozorování investičních akcí,
registraci města jako plátce daně z přidané zastupování města při kolaudacích a možhodnoty) bylo rozhodnuto, že provozovate- nosti našich montérů využívat velmi dobrélem zůstane město. Vodovod a kanalizace se ho technického zázemí této společnosti.
tedy pronajímat nebudou, odběratelé budou
i nadále platit vodné a stočné na účet města,
Kam se obracet od 1. 12. 2004
od 1. 8. 2004 včetně DPH. V souvislosti se
zavedením DPH došlo ke snížení vodného Havárie vodovodů a kanalizací:
i stočného tak, aby koncová cena včetně - pohotovostní mobil: 602 324 785,
této daně (5% sazba) pro odběratele zůstala - 1.–15. den v měsíci: p. Rejlek,
i nadále nezměněna.
- 16.–31. den v měsíci: p. Louda,
V organizaci provozu vodovodů a kana- technické služby: 251 641 183.
lizací však dochází k některým změnám.
Fakturace vodného a stočného, uzavíMěsto k 30. září tohoto roku ukončilo
smlouvu s Ing. Miroslavem Patákem rání smluv o odběru vody a vypouštění
a novým odpovědným zástupcem města odpadních vod:
pro provoz vodovodů a kanalizací se stal
Městský úřad, Riergrova ul., pí Libuše
Ing. Zdeněk Vlček.
Nekolná, tel.: 251 081 536, 251 643 548,
Od 1. prosince 2004, v souvislosti se fax: 251 642 329, e-mail: libuse.nekolna@
zefektivněním a zlevněním celého fungo- mestocernosice.cz.,
vání VaK a s odchodem Ing. Jitky Zímové úřední dny: pondělí, středa,
z městského úřadu, dochází ke zrušení podatelna: v pracovní dny.
odboru vodovodů a kanalizací, provozní
Veškeré technické otázky a konzultace
montéři přecházejí pod technické služby
ohledně
provozu a přípojek, vyjádření
našeho města. Fakturace vodného a stočk
projektové
dokumentaci přípojek:
ného včetně uzavírání smluv se převádí do
AQUACONSULT s.r.o., Dr. Janského 953
ekonomického odboru a nadále zůstává na
(areál Mokropsy, objekt bývalé Geoinměstském úřadu v Riegrově ulici.
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dustrie), tel.: 251 642 213, 251 642 203,
fax: 251 643 202, e-mail: příjmení pracovníka@aquaconsult.cz,
tech. řed. provozu VaK p. Janouš, tel. linka
202, e-mail: janous@aquaconsult.cz,
Ing. Jitka Zímová – vyjádření k přípojkám,
kolaudace, mobil: 602 166 910,
mistr provozu VaK – p. Kejha,
úřední dny: pondělí, středa
podatelna: v pracovní dny
technické konzultace po předchozím tel.
objednání (možno i mimo úřední hodiny,
ale výhradně po předchozí tel. dohodě)

na hlavní řad AQUACONSULT, Dr. Janského 953). Veškeré ostatní práce na přípojce včetně dodávky šachet je investor
oprávněn si zajistit u libovolné firmy,
která má k tomu patřičné oprávnění.
Upozorňujeme však na nutnost dodržení technických podmínek provozovatele.
Rovněž veškeré zemní práce na přípojkách smí provádět pouze firma vlastnící
k tomu oprávnění, a to výhradně dle
technologického postupu překopů komunikací vypracovaném technickými
službami MěÚ Černošice. Provádění
svépomocí není přípustné.

Zásady budování přípojek vodovodu - Výňatek z technických podmínek provozovatele: U přípojky vodovodu musí
a kanalizace
být na hranici pozemku (za plotem na
- Přípojku vodovodu a kanalizace je nutno
pozemku majitele připojované nemozrealizovat zásadně před výstavbou
vitosti) zřízena vodoměrná šachta ve
asfaltového povrchu, po vyasfaltování
vodotěsném provedení dle technických
komunikace nelze po dobu pěti let propodmínek provozovatele vodovodu (dovádět žádné zemní práce v ulici.
poručujeme celoplastovou). U přípojky
- Pro realizaci přípojek je nutné mít vykanalizace musí být rovněž na hranici
pracovanou projektovou dokumenpozemku zřízena revizní šachta. Přebutaci přípojek a požádat stavení úřad
dování stávající žumpy na revizní šachtu
v Černošicích (Riegrova ul.) o stavební
kanalizace se nepřipouští. Stávající žumpovolení. Žádost je nutné doložit techpa musí být odpojena (doporučujeme
nickým vyjádřením provozovatele (pro
ji užívat jako zásobník dešťové vody
město zajišťuje technické vyjádření
pro zalévání zahrady). Do kanalizace
AQUACONSULT, Dr. Janského 953, tel.
nesmí být v žádném případě svedeny
251 642 213, 251 642 203), dále souhladešťové vody (např. z okapů a zpevsem Středočeské energetiky (pracoviště
něných ploch). Vodovod z veřejného
Černošice), souhlasem Telecomu (Olřadu nesmí být zásadně nijak propojen
šanská ul.) a plynáren.
s vodovodem ze studny, a to ani přes
uzavírací armatury nebo zpětné klapky
- Přípojky vody i kanalizace hradí investor
(Pozor! Toto vyplývá ze zákona a přísně
(majitel nemovitosti) v plné výši.
se hlídá.).
- Dle platných zákonných předpisů je k provádění montážních prací na přípojce - Podle zákona č. 274/2001 Sb., je v kompetenci města uložit vlastníkovi nemo(jde o napojení na hlavní řad vody i kavitosti povinnost připojení na veřejnou
nalizace, montážní práce u vodovodu až
kanalizaci.
po vodoměr) oprávněn pouze provozovatel (v našem městě provádí napojení
Za městskou radu Aleš Rádl, místostarosta
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Možnost přeměny nemocnic na neziskové organizace
je pro staronovou zastupitelku největším úspěchem
V listopadových volbách do krajských zastupitelstev uspěla
podruhé v řadě i starostka Černošic Helena Langšádlová. Další
čtyři roky tak bude členkou zastupitelstva Středočeského kraje
a bude se spolupodílet na řešení jeho problémů.
Pomohou vám vaše
Je to tak. Kraj například zpracovává,
dosavadní zkuše- v našem případě ve spolupráci s Ropidem,
nosti v další práci? veškerou dopravní obslužnost. V kraji se
Pracovala
jsem projednává autobusová i vlaková doprava,
jako místopředsedkyně výboru pro výcho- kraj rozhoduje i o stavu komunikací II. a III.
vu, vzdělávání a zaměstnanost. Podíleli jsme třídy. V uplynulém období investoval třeba
se na transformaci středních škol, podle mě do komunikace mezi Černošicemi a Radoi významném nástroji v oblasti boje s neza- tínem a z jeho prostředků byla rekonstruoměstnaností ve středních Čechách, neboť vána i komunikace Dr. Janského. V oblasti
budou-li absolventi dobře připraveni, budou životního prostředí asi nejvýznamnějším
mít i vyšší šanci uplatnit se na trhu práce. krokem bylo schválení koncepce odpadoZabývali jsme se i transformací dětských vého hospodářství. A samozřejmě to, co
domovů na dětské domovy rodinného typu. se v koncepci schválilo, se musí aplikovat
Je velmi důležité aby děti, které nemají to i v jednotlivých obcích.
štěstí vyrůstat v rodinném prostředí, mohly Osvědčily se kraje?
vyrůstat alespoň v prostředí rodině se blížíJá jsem byla od počátku příznivcem
cí. Výbor se zabýval i rozdělováním grantů
vzniku
krajů. Domnívám se, že umí lépe
na činnost s mládeží. Snažili jsme se podhospodařit
s finančními prostředky a lépe
porovat volnočasové aktivity mládeže ve
rozumí
problémům
regionu než centrální
středních Čechách a tedy i v našem městě,
úřady.
Věřím,
že
zvítězí
zdravý rozum a že
kde granty dostávali junáci, škola, sokolové
a další. Ráda bych v této práci pokračovala se podaří přesunout podíl rozpočtového uri v dalším volebním období, v tom mi mé čení daní ze státu přímo na kraje. Myslím, že
je nedůstojné, aby kraje fungovaly jen jako
dosavadní zkušenost určitě pomohou.
Velkým úkolem pro nás byla otázka zdra- průtočný systém finančních toků z centrálvotnictví. Mně se podařilo prosadit, aby ních rozpočtů, kde je velká část těchto peněz
v koncepci středočeského zdravotnictví, účelově vázána.
kromě transformace nemocnic na akciové
společnosti, byla i možnost přeměnit je na
neziskové organizace. Považuji to za svůj
největší úspěch za uplynulé čtyřleté období
a myslím si, že i v této oblasti se celkem slušně orientuji a budu moci přispět ke zlepšení
stavu středočeských nemocnic.
Krajské zastupitelstvo ovlivňuje život obyvatel našeho města.
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Výsledek voleb do zastupitelstva Středočeského kraje v Černošicích
Strana
1. Občanská demokratická strana
2. Koalice pro Středočeský kraj
3. Česká strana sociálně demokratická
4. SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté
5. Komunistická strana Čech a Moravy

Procenta
(hlasy)
52,15 procent
(811)
17,10 procent
(266)
8,23 procent
(128)
7,20 procent
(112)
7,13 procent
(111)

Senátorem za volební obvod Beroun se stal Jiří Oberfalzer
V listopadových volbách do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky uspěl
ve volebním obvodě Beroun a Praha západ kandidát Občanské demokratické strany Jiří
Oberfalzer, padesátiletý manažer pro firemní záležitosti.

Před volbami jste vyzvala obyvatele města,
aby nezůstali doma a přišli k volebním urnám. Stalo se a účast byla nadprůměrná.

Mám radost, že se obyvatelé Černošic zachovali zodpovědně a volební účast tu byla
o více než deset procent vyšší, než činil celorepublikový průměr. Myslím, že je důležité,
abychom měli vůli dále ovlivňovat správu
věcí veřejných.
Ptal se Stanislav Janovský

Volební účast v listopadových volbách byla v Černošicích oproti celostátnímu průměru (30,73
procenta) vysoká. K volebním urnám přišlo 41,11 procenta oprávněných voličů.
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Věž kostela obsahuje poselství příštím generacím
Nedávné dokončení opravy věže černošického kostela se stalo příležitostí k významnému aktu. Zástupci města, církve,
školy a provádějící stavební firmy 5. listopadu společně vložili pamětní listiny
jako upomínku tohoto času pro příští generace do dvou vzápětí uzavřených a do
koule na věži kostela uložených schránek.
Schránky obsahují ručně psané pamětní
listy města, školy a církve, Informační
list města Černošice, katolický týdeník,
výroční publikaci k 50. výročí Základní
umělecké školy, dnes platné mince a také
„hlavolam“ pro naše následníky v podobě
dvou malých CD s obrazovou dokumentací o životě města a farnosti.
Vedle věže kostela, která dostala novou
krytinu a fasádu, však na opravu čeká
i střecha, která je v kritickém stavu. Dotace na obnovu památek z fondu Středočeského kraje nestačí, a proto farníci připravili několik benefičních akcí, jejichž výnosy jdou na fond opravy kostela. Město
letos podpořilo tento projekt sedmdesáti
tisíci a příslibem podpory v roce příštím.
Zbytek peněz však musí farníci získat
z darů od fyzických a právnických osob.

Schránky jsou naplněny, stačí jen zazátkovat.
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Projekt opravy kostela je možné podpořit finančním darem vždy v neděli
okolo jedenácté hodiny dopolední po
bohoslužbách v sakristii kostela. Pro
právnické a fyzické osoby je možné
uplatnit odpočet ze základu daně podle

Poničené kapličky nad jezem se ujalo město

Radotínskou ulici a černošický jez spojuje
cestička, na jejímž okraji stojí více než dvě
a půl století stará kaplička. Údajně ji dal roku
1727 postavit mlynář Kotaška z Bluku, který
je pohřben pod náhrobní deskou uprostřed
chrámové lodi černošického kostela. Vypráví se,
že stavba, obrácená k bluckému mlýnu na protilehlé straně řeky, vznikla na památku záchrany mlynářovy dcery před utopením. Nápis na
oblouku nad výzdobou kapličky oznamuje, že
ji roku 1930 dala opravit Anna Sípková. Tehdy
byl přemalován i její nástěnný obraz Zvěstování
a kaplička byla nově vysvěcena. Pak zapracoval
zub času, poválečný nezájem o stavby tohoto
druhu a také zásah velice nešťastný – výklenek
kapličky byl laicky přemalován. Nahoře zůstal
zbytek fresky Zvěstování a pod ním sytou modří nově namalovaná Panna Maria.

katérská firma Vladimíra Bláhy. „Provedli jsme
sondáž omítek, abychom zjistili původní nátěr
vnější fasády a tvar říms. Ty jsme poté zhotovili
nové. Vytvořili jsme i nový štít a hlavice polosloupů. Vyměnili jsme střechu kapličky, kterou
nyní tvoří prejzy a bobrovky. Kaplička dostala
i nové omítky a nátěr v pískové barvě. Na oblouk jsme domalovali původní nápisy,“ uvedl
šéf firmy.

Kaplička před opravou…

… a po opravě.

Kapli odborně posoudili restaurátor Mgr. Art.
Adam Souček a pracovnice Národního památkového ústavu Bc. Šárka Koukalová. Jejich
závěr je následující: Rekonstrukce kaple byla
provedena citlivě, s přihlédnutím k původnímu
historickému charakteru. Z původní malby zůstala dochována pouze holubice Ducha Svatého
se svatozáří v horní části niky. Nejšetrnější by
bylo očistit tuto malbu od pozdějších přemaleb
I když kaplička není majetkem města a není a nově, nejlépe ve světle modré barvě s tupováani uvedena v soupisu kulturních památek, roz- ním, vymalovat pozadí, které by vyplnilo celou
hodlo město o její opravě a uvolnilo pro tento niku. Další možností by bylo uvažovat o nové
(js)
účel 86 450 korun. Opravou byla pověřena štu- originálně pojaté výmalbě kapličky.

Schránky mizí v kouli na věži kostela. Foto
Ondřej Slavík, archiv Stavitelství Řehoř, s.r.o.

zákona, návrh darovací smlouvy s čísly
bankovních účtů lze vyžádat na e-mailu
251643362@iol.cz. Pro dárce je připraven
Farní sborník kostela Nanebevzetí Panny
Marie. Část sborníku popisující historii
výstavby kostela i jeho mobiliáře zpracoval Josef Burget, pracovník Státního
památkového ústavu a obyvatel Černošic.
Obsahuje rozsáhlou kapitolu o osudech
farářů a kněží, kteří ve farnosti působili,
nechybí v něm rozhovor s farním kronikářem, osobní vzpomínky farníků na
dobu minulou, statistické údaje a chronologie událostí ve farnosti ve 20. století.
Sborník je doplněn přílohou fotografií
dobových i ze současnosti. Za všechny
dary farníci předem děkují.
(hup)
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Možnosti připojení k internetu v Černošicích – II

Po měsíci je tady druhý díl článku o možnostech připojení k internetu v našem
městě. Probereme zejména mobilní telefony a satelitní internet.

GPRS

a webem je toto připojení také vhodné, dokonce lze použít pro menší sítě. Je to černý
Všichni tři mobilní operátoři nabízejí
kůň pro zastrčené venkovské oblasti, já jsem
i službu GPRS (v zásadě připojení prostředse podílel na instalaci ve Svatém Jáně pod
nictvím mobilního telefonu účtované podle
Skalou, kde je využívají studenti i zaměstnanmnožství přenesených dat, nikoli podle doby
ci svatojánské koleje. V naší lokalitě by našlo
připojení). K využití tohoto druhu připojení uplatnění v Solopiskách, na Kale atd. Zhruba
vhodného hlavně při malých nárocích na za 4000 korun měsíčně je možné pořídit
množství přenesených dat, například automatizovaný sběr dat či některá zabezpečovací
zařízení pro automobily i pro nemovitosti, je
třeba telefon podporující tuto technologii (ze
starších modelů např. Nokia 6310, Siemens
ME45). Obecně většinou telefony střední
a vyšší třídy. Dále je třeba nějaký prostředek
pro propojení mobilního telefonu s počítačem – uživatelé notebooků mohou využít
např. infračervený port nebo Bluetooth, uživatelé stolních počítačů budou pravděpodobně potřebovat datový kabel. Pro zájemce, kteří
nemají odpovídající vybavení, nabízí mobilní Satelitní anténa.
operátoři i celé sady sestávající např. z notebooku, mobilu, propojovacích kabelů a SIM rychlost 1024 kbit/s bez agregace a bez omekarty se speciálním tarifem pro přenos dat. zení množství dat. V případě zájmu volejte na
Někteří operátoři nabízejí i tarify s paušálním tel.: 602 227 570.
Výhody: vysoká rychlost, perfektní dostupúčtováním namísto účtování za přenesené
nost, funguje po celé Evropě a za stejnou cenu
množství dat.
Výhody: toto připojení je dostupné všude jako doma.
tam, kde se dá telefonovat s mobilem, dokonce
i v zahraničí v rámci služby roaming.

Nevýhody: vysoká latence, vyšší pořizovací
náklady.

Nevýhody: poměrně nízká rychlost nedosahující ani rychlosti modemu na klasické
telefonní lince.

Pronajatý pevný
„voiceband“ okruh

Možnost pro ty, kteří potřebují nepřetržité internetové připojení a nemohou
Satelitní připojení je dostupné v podstatě nebo nechtějí využít ADSL či bezdrátové
všude. Jeho velkou nevýhodou je vysoká la- připojení. Je k dispozici všude tam, kde
tence – není vhodné pro interaktivní aplikace. je telefonní linka. Více informací např. na
Naopak je ocení ti, kteří potřebují přenášet http://www.telecom.cz/firmy/datove_sluzby/
velké množství dat. Na práci s e-mailem sluzby_pronajmu_okruhu/voiceband.php.

Satelitní internet
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Rychlost odpovídá běžnému modemu.

webu. Je to vhodné místo zejména na dotazy,
Výhody: jde po samostatném vedení a neblo- o kterých soudíte, že by mohly zajímat širší
veřejnost.
kuje telefon, vysoká spolehlivost.

Nevýhody: toto připojení v naší lokalitě není
výhodné; vysoká cena.
Upřesnění, diskuse a placená podpora
Bezdrátová síť CAPLAN má nyní stránky
http://www.caplan.cz/ a kontaktní mail info@caplan.cz. Slibovaný oddíl o vytáčeném
připojení za paušál byl vypuštěn, protože
firma GTS službu přestala nabízet.

Diskusní fórum
K tomuto a předchozímu článku jsem
otevřel téma na diskusním fóru na městském

Chcete-li (placenou) podporu s výběrem vhodného způsobu připojení pro
vaši domácnost nebo firmu, navštivte http:
//www.chl.cz/internetcernosice/chci/.
Chcete-li nabídnout (placenou) telefonickou, e-mailovou, osobní podporu s výběrem
vhodného způsobu připojení k internetu, navštivte http://www.chl.cz/internetcernosice/
nabizim/.
Celý článek s klikacími odkazy najdete
v elektronické formě na http://www.chl.cz/
internetcernosice/.
Josef Liška

Sníh a spadané listí na chodnících hrozí úrazem

Opět tu máme zimní čas, který je spojen
s brzkým stmíváním. Z tohoto důvodu bych
chtěl všechny obyvatele města upozornit, aby
dbali zvýšené opatrnosti na ulicích. Pokud
je to možné, raději volte osvětlená místa,
kde je dobře vidět povrch komunikace či
chodníku, aby nedocházelo ke zbytečným
úrazům. Upozorňuji rovněž všechny majitele
nemovitostí, k jejichž pozemkům přiléhají
chodníky, aby nezapomínali na jejich úklid
jak od sněhu, tak od spadaného listí, které je
velmi kluzké.

Poruchy osvětlení přes telefon – Pokud
si kdokoliv z vás všimne nefungujícího veřejného osvětlení, může se obrátit na službu
na telefonním čísle 800 101 109, která má
osvětlení ve své správě a na zavolání zjedná
nápravu. Dispečink této služby je v provozu
24 hodin denně.

flexními doplňky. To vše přispívá k jejich
účinné ochraně. Řidičům bych pak chtěl
připomenout, aby jezdili pomaleji a opatrněji, neboť hlavně v ranních hodinách může
docházet k námrazám na komunikacích. Dále bych chtěl upozornit, zejména s ohledem
na rostoucí počet automobilů v Černošicích,
na přednost v jízdě, která je v našich ulicích
v mnoha případech řešena tzv. předností
pravé ruky.

Jakékoli podezření policisté prověří
– Brzké stmívání může k našim domovům
přilákat i všelijaké poberty. Proto bych
chtěl vyzvat všechny obyvatele města, aby
při jakémkoliv podezření na krádež ihned
volali policii na telefonní čísla 158, 156 nebo
přímo hlídku městské policie na tel. čísla
724 060 620 a 605 255 450. Oznámení policisté okamžitě prověří. Nejlepší prevencí
v této oblasti je však napojení objektů na
bezpečnostní systém, ať již městské policie
nebo bezpečnostních služeb.

Pozor na přednost zprava – Tma, sníh,
mráz a led samozřejmě nijak nepřispívají
k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Nejvíce ohroženy jsou v tomto období
Na závěr bych chtěl popřát všem obyvatelům
děti. Pokud je to možné, oblékejte je do města krásné a příjemné prožití celého zimního
světlých oděvů, například v kombinaci s re- období. Gregor Dušička, městská policie
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Vavřínový věnec si z Drakiády odnesli hned dva vítězové

Porota v Městské knihovně vybrala šest nejlepších obrázků

Předposlední říjnovou neděli se již tradičně
konala přehlídka a soutěž papírových draků,
známá coby Drakiáda. Jako vždy ji pořádala
Sokolská jednota, konkrétně neúnavná členka
a starostka TJ Sokol Černošice paní Hana Fořtová a její dcera, náčelnice paní Dana Pánková.

případě se dalo hovořit o zcela klasickém vzezření. V tu chvíli jeden ze soutěžících odvážně
zataktizoval, stáhl svého svěřence ze vzdušného
ringu a navázal jeho provázek na konec jeho
týmového kolegy. Výsledek na sebe nenechal
dlouho čekat…

Po druhé hodině odpolední se na louku
v lese nad Černošicemi zvanou Višňovka začali
scházet jednotliví členové rodin i celé rodinné
klany, aby tu poměřili letové schopnosti svých
draků. Atmosféra byla velkolepá, tváře účastníků – bylo jich na sto padesát – vyzařovaly nadšení, radostné očekávání i napětí a obavy. Brzy
nad hlavami rozjásaných seniorů a hlaholících
dětí začali nesměle poletovat papíroví, igelitoví
i sofistikovanější textilní draci. Rychlost větru
však byla ideální spíše pro pozdější hromadný
piknik. Drakům se vesměs nepodařilo vystoupat nad koruny krásně rudě, žlutě a okrově
zbarvených listnáčů. Ovšem až na výjimky!
Uprostřed louky se sebevědomě předvedl
krásný papírový chlapík, který by jistě potěšil
i kocoura Mikeše a jeho přátele, neboť v jeho

U zelené turistické značky v tu dobu už
začal závod v orientačním běhu. Na 75 účastníků rozdělených do smíšených skupin všech
věkových kategorií vybíhalo na trať a na
označených stanovištích plnilo dané úkoly.
Morseova zpráva /---/- ././--//- ../.-/. - ..// je
hnala k cíli a posléze i k hořící vatře, kde si
každý mohl opéci svou uzeninku a pokonverzovat s přáteli.

Výtvarná a literární soutěž pro děti na
téma Vzpomínky na prázdniny, kterou
vyhlásila Městská knihovna, už zná vítěze.
I když všechny obrázky byly hezké a bylo
těžké vybrat ty nejlepší, porota, která tímto všem účastníkům soutěže děkuje, to
nakonec přece jen dokázala:

1. věková kategorie 4 až 8 let
1. místo Košťák Matěj
2. místo Vacková Lucie
3. místo Košťák Kryštof
2. věková kategorie 9 až 15 let
1. místo Strejček Vilém
2. místo Šilhánková Monika
3. místo Kazimourová Veronika

Pomalu se smrákalo, všichni se kochali pohledem na dlouhé stíny v krajině, když vtom se
již zcela nečekaně zjevili dva draci – absolutní
vítězové. Modrý – vedený zkušenou rukou rodiny Vernerů, a červený rodu Poulů. Pomyslný
vavřínový věnec, resp. hned dva, si tedy nakonec přece jen někdo domů odnesl.
Andrea Bergmanová, účastník Drakiády.

Pobíhajícím majitelům draků vítr moc nepomáhal. Foto Michal Verner
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Kazínské áčko je zatím štikou okresní soutěže

Černošická fotbalová přípravka po podzimu vede soutěž

A mužstvo SK Černošice skončilo v podzimní části okresního přeboru v kopané
na šestém místě, což je ve velmi vyrovnané
soutěži úspěch. Důležité bylo, že se podařilo
udržet hráče, které měl oddíl na hostování.
Mužstvo na podzim doma pouze jednou
prohrálo a podařilo se mu přivézt body
i z cizích hřišť. Nejlepšími střelci se stali
M. Šourek a L. Stoulil s pěti góly, čtyři dal
M. Pařík.
B mužstvo ve IV. třídě na podzim doma
neprohrálo a nakonec skončilo na čtvrtém
místě, což je nečekaný úspěch (viz tabulka
na následující straně). Nejlepším střelcem se
stal M. Pařík se šesti góly.
Přípravka se v okresním přeboru proti
loňsku rapidně zlepšila. Nejmladší fotbalisté

černošického oddílu po podzimu svoji soutěž vedou.
Během léta fotbalisté pokročili v úpravě
okolí hřiště, brigádnicky vybudovali lavičky
pro diváky, zábradlí a koridor pro bezpečný
odchod rozhodčích a hráčů z hrací plochy
do kabin. Koridor, nutný pro způsobilost
hřiště již od sezony 2005/2006, tak zvládli
s ročním předstihem. Podařilo se otevřít
i kiosek, který při zápasech poskytuje divákům občerstvení. Dík fotbalistů patří městu
za poskytnutou dotaci mládeži.
Za SK Černošice, oddíl kopané, sekretář oddílu
Petr Jahelka

Okresní přebor
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Mníšek
Choteč
Jinočany
Hostivice
Holubice
Černošice
Průhonice
Červený Újezd
Lety
Libčice
Krňany
Rudná
Úhonice
Davle

Záp
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Skóre
23:7
33:17
34:20
21:15
48:23
27:21
30:18
25:17
22:31
16:24
19:31
17:41
14:27
13:50

Body
31
27
25
24
23
23
21
21
19
12
10
9
8
7

Okresní přebor přípravek
– skup. B
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Tým
Černošice
Drahelčice
Roztoky
Hostivice
Všenory
Lety
Dobrovíz
Červený Újezd
Řevnice
Středokluky
Dobřichovice

Záp
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Skóre
57:12
25:16
35:15
24:10
26:18
25:16
21:23
19:22
27:37
11:47
10:64

Body
21
21
19
19
19
16
15
13
12
6
1

A mužstvo po dobudování povodní
poničeného hřiště, a také vzhledem ke
slavnější tradici SK Kazín, se pokouší o postup do okresního přeboru. Po podzimu je
zatím v okresní soutěži na pěkném třetím
místě. Nejlepším střelcem se stal P. Tenkrát
se 17 brankami.

rezervy prvního týmu. Uplatňují se v něm
i mladí hráči přicházející z dorostenecké
soutěže. Nejvíc branek (sedm) vstřelil
J. Šec.

III. třída – skupina B

Okresní přebor dorostu – skup. B

Mužstva dorostu i žáků se v okresním
přeboru drží uprostřed tabulky. Jsou velkou
nadějí do budoucna, a to nejen kazínské, ale
B mužstvo bojuje ve IV. třídě se střída- celé černošické kopané.
vými úspěchy. Především však plní funkci
Za SK Kazín Vladimír Voska, trenér A týmu
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Tým
Kosoř
Dobřichovice
Kazín
Jeneč
Dolany
Statenice
Všenory
Kněževes
Zbuzany
Dobrovíz
Třebotov
Klinec
Vonoklasy B
Roztoky

Záp
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tým
Záp
TK Dobřichovice 12
Středokluky
12
D. Břežany
12
Černošice B
12
D. Jirčany B
12
Dobřichovice B 12
Kazín B
12
Kytín
11
Mníšek B
12
Kosoř B
12
Všenory B
12
Čisovice B
12
Vonoklasy C
11

Skóre
54:18
40:20
35:21
37:19
28:26
25:24
19:23
34:40
23:33
28:27
21:36
26:34
17:45
14:35

Body
33
29
29
23
21
17
17
15
15
14
14
13
13
7

IV. třída – skupina B
Skóre
38:11
36:11
48:22
32:21
27:26
27:26
30:29
15:15
33:39
16:27
21:49
25:43
16:45

Body
32
27
24
23
20
19
16
14
13
12
12
7
0

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tým
Černolice
Hostivice
Lety
Rudná
Všenory
Úhonice
Kazín
Libčice
Holubice
Horoměřice
Červený Újezd

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tým
Lety
Zvole
Rudná
Průhonice
Kazín
Davle
Všenory
Červený Újezd
Mníšek
Holubice
Černolice
Libčice

Záp
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Skóre
60:9
58:12
53:16
41:15
35:26
37:37
20:46
24:56
20:65
23:50
23:62

Body
27
27
27
19
13
12
10
10
6
5
4

Okresní přebor žáků
Záp
11
10
11
10
11
11
11
11
11
11
11
11

Skóre
44:6
37:9
38:14
45:19
21:12
30:22
35:24
25:31
18:50
21:45
9:45
17:63

Body
27
22
22
21
21
20
19
12
10
8
4
4
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kaleidoskop

kaleidoskop

Kratochvílova vila ve stylu geometrické moderny
Mezi nejvýznamnější černošické stavby patří
Kratochvílova vila (viz tajenka v minulém čísle
Informačního zpravodaje) v Karlštejnské ulici,
postavená v letech 1908–9 podle projektu architekta Jana Kotěry. Reprezentuje architektovu
vrcholnou tvůrčí etapu ve stylu tzv. geometrické
moderny.
Stavebníkem byl ředitel králodvorských železáren Emil Kratochvíl, proslulý mecenáš umění.
V novém domě však bydlel jen
krátce, zemřel v roce 1910. Jeho
syn Zdeněk (1883–1961) se věnoval malířství, hlavně ilustraci
a karikatuře, a učil na Uměleckoprůmyslové škole v Praze. Pro železárny v Králově Dvoře navrhl
Kotěra školu (1908) a dělnickou kolonii (1920).
V architektuře Kratochvílovy vily jsou patrné vlivy anglické vilové zástavby a vídeňského
neoklasicismu. Příznačným rysem je též užití
režného zdiva, jehož syrovou skladbou obkladu
fasád se odlišuje od soudobých zahraničních

vzorů. Vídeňský ráz vily je dán především celkovým pojetím stavby v duchu neoklasicistního
venkovského zámečku s mohutnou střechou.
Podle původního plánu měla být v exteriéru
i figurální sochařská výzdoba. Z interiéru je
nejdůležitějším prvkem vnitřní prostorová
dispozice rozvíjející se kolem
rozlehlé schodišťové haly s patrovou terasou.
Originálně řešena je prosvětlená místnost (ateliér) v patře, která
obsahuje na svou dobu moderní
konstrukci s užitím dvojskla.
Součástí vily byl dům zahradníka, jehož původní charakter byl necitlivými stavebními zásahy pozměněn, a rozlehlá
zahrada, ze které zůstala jen malá část. Vila,
donedávna v havarijním stavu, prošla citlivou
rekonstrukcí současných majitelů. Její výsledek
i celkový dojem objektu i jeho bezprostředního
okolí je odborníky vysoce hodnocen.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Severovýchod; svůdnice; značka kosmetiky – B. Zájmeno; zrýt kolem;
hráz – C. Pysky; keř; lok – D. Italsky medvěd; grafické značky; vyfouknuté vejce – E. Obraz; slov. předložka; brašna – F. Obsahující síru; záhodno – G. Úpravna odpadních vod;
oslí citoslovce – H. Tělocvič. prvek; bavorské město – I. Temno; Česká volejbalová asociace – J. Něm. sem (blíže); anglicky konec – K. Kus ledu; španělsky řeka – L. Číslovka;
symbol lásky; Poštovní novinová služba – M. Trn; dovednost; z toho důvodu – N. Biliárový úkon; islám. tradice; vojenská miska – O. Ústní; esperant. kuře – P. Toužit; asi; zastar.
polibek – R. Společenská hra; obkladek; sladkovodní ryby – S. Autorský arch; bojová
chemická látka; manžel.
SVISLE: 1. Dřevina; protivenství; způsob obrany v kolektivních sportech – 2. Zbojnický
oheň; tažné zvíře; slezské město – 3. Začátek tajenky – 4. Baktérie; titan; meknutí;
slaniska – 5. Dobytčí nápoj; staré vztažné zájmeno; název písmene; angl. mravenec;
předstupeň člověka – 6. Sálový sport na bicyklech; červení; klekání – 7. Napodobitel;
sáhnutí; šlechtický titul – 8. Poloopice; zde; Světový pohár; špička; záporka – 9. Turec.
otec; znoj; Pražská energetika; revolver – 10. Dokončení tajenky – 11. Švédské město;
oškliví; chladno – 12. Druh saxofonu; brazilský spisovatel; ochutit solí na Slovensku.
Nápověda: D. orso – H. Cham – J. ran – O. kokido – 5. ant.
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z radnice

53. schůze rady města
ze dne 13. října 2004
(Dokončení ze strany 2)

• rada města souhlasí pouze se stavbou
základové desky rodinného domu na pozemku parc. č. 2742/138 v lokalitě Lada;
s pokračováním stavby RD na pozemku
parc. č. 2742/138 bude možno souhlasit
až po předání inž. sítí a komunikace
městu

z radnice
• rada města nesouhlasí se změnou stavby
před dokončením domu čp. 116, Komenského ul. – není v souladu s ÚP
• rada města souhlasí s dělením pozemku
parc. č. 4186/1 za předpokladu, že budou
splněny veškeré podmínky stanovené
územním plánem
• rada města konstatuje, že zprovoznění
kotelny v MŠ 1 Karlická je v kompetenci
ředitelky MŠ

• rada města ukládá OISM požádat roz• rada města souhlasí se stavbou rodinpočtáře o posouzení nabídek na přeložku
ného domu na pozemku parc. č. 1734/34
kanalizace Pod Višňovkou
v Černošicích (Táborská)
• rada města ukládá OISM projednat nabíd• rada města souhlasí s přístavbou rodinky na dostavbu ZŠ Mokropsy – projektová
ného domu čp. 1089 na pozemku parc. č.
dokumentace – s p. Martínkem a pí Kubiš1778/1 v Černošicích (Benešovská)
tovou a předložit radě k posouzení
• rada města souhlasí pouze se stavbou
• rada města bere na vědomí postup při
základové desky rodinného domu na
řešení opravy střechy DPS a souhlasí
pozemku parc. č. 2917/54 v Černošicích
se snížením nájemného pí. Dědové na byt
(Lada-jih); s pokračováním stavby RD na
v DPS o 50 procent od 1. 1. 2004 do doby
pozemku č. k. 2917/54 bude možno souodstranění závady
hlasit až po předání inž. sítí a komunikace
• rada města souhlasí s prodloužením náměstu
jemní smlouvy manželů Rakovičových na
• rada města nesouhlasí s rekonstrukcí
byt č. 14 v DPS
chaty č. ev. 0417 na pozemku parc. č. 5136
a s udělením výjimky ze stavební uzávěry • rada města souhlasí s vrácením poplatku za plynovou přípojku ve výši 8000 Kč
– zastavěná plocha překračuje limit ÚP
– žadatel Ukrajinská 1482
• rada města souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku č. k. 3737/2 v Čer- • rada města souhlasí s poplatkem za
el. připojení čerpací jímky – kanalizace
nošicích (Slunečná)
Olbrachtova
• rada města souhlasí pouze se stavbou
základové desky rodinného domu na • rada města souhlasí s podpisem smloupozemku č. k. 2742/137; s pokračováním vy o dílo – obnova komunikací Lermonstavby RD na pozemku parc. č. 2742/137 tova, Mládežnická atd.
bude možno souhlasit až po předání inž. • rada města nesouhlasí s pronájmem části pozemku č. parc. 3935/1 o výměře 16 m²
sítí a komunikace městu
–
• rada města souhlasí s demolicí chaty majitel nemovitosti by si měl zajistit parč. ev. 0573 na pozemku parc. č. 3056 kování na vlastním pozemku
v Černošicích (V Lavičkách)
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• rada města nesouhlasí s oddělením po-

žadované části z pozemku č. PK 406 a do- • rada města souhlasí s nákupem 2 ks náporučuje žadatelce zúčastnit se odprodeje dob na uložení zimního posypu a jejich
pozemku obálkovou metodou
rozmístěním v ulicích města
• rada města doporučuje společnosti • I. rada města souhlasí se soupisem
KNETL, s.r.o., zúčastnit se obálkové meto- kvalifikačních předpokladů firem prody odprodeje pozemků 555/1, 555/2, 555/ vádějících opravy místních komunikací;
3 PK – v rámci výběrového řízení může II. rada souhlasí s umístěním soupisu
rada upřednostnit zájemce, který nabídne kvalifikačních předpokladů firem prováza celý pozemek vyšší nabídku, než bude dějících opravy místních komunikací na
internetové stránky města
součet nabídek na jednotlivé pozemky
• I. rada města souhlasí s nepřerušeným • rada města rozhodla, že situace na křipokračováním prací – budování čerpací žovatce Mokropeská – Školní bude řešena
stanice kanalizace Topolská; II. zvýšené přítomností dvou pracovníků TS a městnáklady budou vymáhány od projektanta ské policie v čase, kdy děti chodí do školy
stavby
• rada města souhlasí s podpisem man• rada města bere na vědomí plnění roz- dátní smlouvy na pořízení 5. a 6. změny
ÚPD č. 001/2004 a č. 002/2004, které jsou
počtu za období 1– 9/2004
• rada města schvaluje vyřazení opotřebo- v souladu s usnesením rady města č. 2.6.1.
vaného drobného hmotného majetku dle ze 46. zasedání rady města
návrhů odboru kultury, městské policie • rada města bere na vědomí informaci
o napojení nemovitostí na vodovod v ulia technických služeb
ci
K Dubu
• I. rada města souhlasí s výměnou kon-

• rada města ukládá odboru VaK projednat variantu 2 + 3 ve věci snížení kapacity
akumulačního prostoru čerpací stanice
– pomocný agregát při výpadku proudu
a napojení čerpací stanice na telemetrii
(hlídání
přes dispečink)
• rada města souhlasí s nákupem mulčovací sekačky značky VARI v ceně cca • rada města schvaluje návrh komise sociální a zdravotní na přijetí pí. Bočánkové
40 000 Kč pro TS
do volného bytu v DPS
• řešením ulice Plzeňská v ceně 53 600 Kč
– otevřené žlabovnice – a souhlasí s ob- • rada města nesouhlasí s ponecháním
jednáním víceprací u firmy provádějící jednoho volného bytu v DPS pro řešení
rekonstrukci vozovky; II. rada města nenadálých sociálních případů
ukládá TS prověřit možnost propojení • rada města nesouhlasí, aby občané při
odvodu dešťové vody zemní vpustí v dal- nástupu do DPS museli zároveň podat
ším úseku do přilehlé dešťové kanalizace žádost do domova důchodců – tuto pod• rada města souhlasí s provedením úprav mínku nelze stanovit
ulice V Boroví a V dubině v rámci rekon- • rada města souhlasí s přidělením tísňového hlásiče – pageru – pí. Heleně Lestrukce povrchů vozovek
tejnerů dle návrhu firmy RUMPOLD;
II. rada města ukládá TS v době vegetačního klidu odstranit nepovoleně vysázenou zeleň v lokalitě Habřiny (neprůjezdné komunikace)
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z radnice
hečkové vzhledem ke zdravotnímu stavu • rada města ukládá TS odstranit nepojmenované a jejímu věku
volené sloupky u č. k. 5761/1 na náklady
• rada města souhlasí s tím, aby byly vlastníka přilehlé nemovitosti
zbývající finanční prostředky z rozpočtu • rada města doporučuje v návaznosti na
města (v položce péče o staré občany) zpracovaný dopravní generel zjednosměrrozděleny mezi staré nebo zdravotně po- nit komunikaci Školní
stižené občany podle seznamů z minulých • rada města doporučuje řediteli školy
let, aktualizovaných o známé případy
zvážit zapojení žáků školy v rámci ekolo• rada města souhlasí s uveřejněním in- gické výchovy do sběru recyklovatelného
formací o městě v Turistickém průvodci materiálu
Praha západ za cenu 10 000 Kč
• rada města ukládá odboru VaK pro• rada města ukládá FO zahrnout do roz- jednat s firmou Aquaconsult nabídku
počtu města pro rok 2005 příspěvek ve domovních vodoměrných šachet od firmy
výši 180 000 Kč na opravu kostela Nane- Squarech, spol. s r.o.
bevzetí Panny Marie
• rada města ukládá odboru dopravy pro• rada města souhlasí s uzavřením doho- jednat možnost umístění zpomalovacích
dy pro Ing. Klokočkovou a Ing. Kubišto- pruhů na komunikaci Dr. Janského
vou – konzultační činnost dle potřeby
• rada města ukládá odboru TS zařadit do
• I. rada města bere na vědomí zápis ze plánu práce úpravu chodníku podél kozasedání školské komise; II. rada bere na munikace Vrážská dle informací p. Adama
vědomí změnu složení školské komise • rada města ukládá TS zařadit do plánu
– odstoupení pí. Koubkové
práce vybudování zábrany (sloupky) na
• rada města ukládá pí. starostce projed- cestě podél řeky Berounky ve směru od
nat s Krajský úřadem Středočeského kraje Mokropes do Černošic – po konzultaci
navrženou hranici aktivní zóny toku řeky s panem Prskavcem
Berounky (projednat úpravu)
• rada města ukládá městské policii dohlí• rada města ukládá stavebnímu úřadu žet na využívání skateparku v Mokropsích
prověřit všechny stavby v záplavovém úze- (např. zákaz vjezdu motocyklů)
mí – zda byla vydána stavební povolení
• rada města schválila obsah zadání
• rada města souhlasí s pronájmem uče- 4. změny Územní plán sídelního útvaru
Černošice a postoupila ho k dalšímu proben a hřiště ZŠ Černošice
• rada města žádá tajemníka úřadu pro- jednání dotčených orgánů státní správy
věřit postup vedoucího OISM ve věci pří- • rada města souhlasí s použitím služebnípravy investiční akce Slunečná, v případě ho vozidla starostky města pro soukromé
účely (náklady budou městu uhrazeny).
zjištěného pochybení přijmout opatření
• rada města ukládá OŽP vyzvat vlastníky
z řadových drážních domků v ul. Dr. Jan- 13. zasedání městského
ského k doložení dokladů o vyvážení
odpadních vod a o nepropustnosti jímek, zastupitelstva 20. 10. 2004
termín 1 měsíc
• zastupitelstvo souhlasí s koupí domu
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z radnice
čp. 259 na parcele č. 486 (zastavěná plo- zahradou č. parc. 487/4 (2 222m²) v k. ú.
cha 367 m²) se zahradou č. parc. 487/4 Černošice od Ing. Vladimíra Stuchlého za
(2 222m²) v k. ú. Černošice od Ing. Vladi- cenu 8 mil. Kč.
míra Stuchlého za cenu 8 mil. Kč
• zastupitelstvo souhlasí, aby pořízení
3. změny územně plánovací dokumentace se zaměřením na protipovodňovou
ochranu, schválené pod bodem 4.3. na
5. zasedání zastupitelstva dne 18. 6. 2003,
bylo dále vedeno jako pořízení 4. změny
územně plánovací dokumentace se zaměřením na protipovodňovou ochranu
Zápis z 1. zasedání kontrolního výboru
• I. zastupitelstvo schvaluje Směrnici
kontrolního výboru; II. zastupitelstvo
schvaluje úkoly kontrolního výboru:
Kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva
města Černošice; Kontrolu plnění usnesení Rady města Černošice; Kontrolu
zadání, průběhu a vyhodnocení výběrového řízení zadaného městem Černošice
dle vlastního výběru; Kontrolu hospodaření technických služeb města Černošice;
Kontrolu hospodaření Městské policie
města Černošice; Kontrolu obecně závazných vyhlášek města Černošice a jejich aktualizace; Členy jednotlivých kontrolních úkolů; III. zastupitelstvo města
neschválilo protinávrh Ing. K. Bureše,
aby kontrolní výbor pracoval ve stávajícím počtu členů tzn. 5; IV. zastupitelstvo
města neschválilo návrh na doplnění složení kontrolního výboru o Ing. Koubka
a Ing. Wolfa.

55. schůze rady města
ze dne 27. října 2004
• rada města souhlasí se stavbou bazénu
u čp. 1590 na pozemku parc. č. 4490/13
v Černošicích (Topolská)
• rada města souhlasí se stavbou garáže
u č. ev. 1262 na pozemku parc. č. 1762
v Černošicích (Domažlická)
• rada města souhlasí s rozšířením kabelové sítě NN v ulici Na Vyhlídce za
podmínky dodržení postupu – vstup do
komunikace – (povolení, poplatek, uvedení komunikace do původního stavu a předání městu) a zřízení věcného břemene
• rada města souhlasí s dělením pozemku
parc. č. 107/1 za podmínky, že na nově
vzniklých pozemcích nebudou budovány
žádné drobné stavby
• rada města souhlasí se změnou stavby
RD před dokončením na pozemku parc.
č. 2917/114 (Lada-střed)
• rada města souhlasí se stavbou komunikace na pozemku parc. č. 1682/20, 1682/22
a doporučuje provést dočasné obratiště
• rada města souhlasí pouze se stavbou
rodinného domu na pozemku č. k. 1314/2
a nesouhlasí se stavbou garáže (celá zastavěná plocha musí odpovídat regulativu
ÚP)

• rada města souhlasí s dělením pozemku
parc. č. 5125/26 v Černošicích (Topolská,
pod RZ) s podmínkou, že podél pozemku
• rada města souhlasí s podpisem kupní 5125/25 bude oddělen z pozemku 5125/26
smlouvy na koupi domu čp. 259 na par- pruh 4 metry na komunikaci tak, aby celcele č. 486 (zastavěná plocha 367 m²) se ková šíře budoucí komunikace byla 8 m;

54. schůze rady města
ze dne 22. října 2004
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zbývající pozemky musí mít rozlohu min. Topolská nad rámec stávajícího projektu
800 m²
dle návrhu předloženého OISM – živičný
• rada města souhlasí se stavbou RD na koberec v šíři 6 m, po levé straně chodník,
pozemku č. k. 4727/25 v Černošicích po pravé straně travnatý pás a chodník
(Topolská) a doporučuje SÚ upozornit m rada města potvrzuje doporučení výběstavebníky pod komunikací Topolská na rové komise a souhlasí, aby dopracování
záplavovou zónu (doporučit stavět dům PD – dostavba základní školy – bylo zanad úrovní stoleté vody)
dáno firmě CEDE Studio, a. s.
• I. rada města souhlasí se stavebními • I. rada města jmenuje tyto členy hodúpravami RD čp. 666, stavbou garáže na notící komise – Dostavba kanalizační
pozemku č. k. 3028 a s udělením výjimky a vodovodní sítě v Černošicích: PhDr. Jiz požárně nebezpečného prostoru; II. ra- rout, p. Wolf, Ing. Kubištová, Ing. Oldřich,
da požaduje, aby projekt stavby garáže byl II. rada jmenuje tyto náhradníky hodnokoordinován s projektem rekonstrukce tící komise – Dostavba kanalizační a vokomunikace Slunečná a dešťové vody byly dovodní sítě v Černošicích: pí. starostka,
likvidovány na pozemku stavebníka
p. Rádl, p. Adam, pí. Mašatová
• rada města souhlasí s rekonstrukcí ro- • rada ukládá OISM zorganizovat jednádinného domu čp. 279 na pozemku parc.
ní mezi firmou ZEPRIS a STRABAG ve
č. 645 v Černošicích (Karlštejnská)
věci Oprava komunikace po pokládce
• rada města souhlasí se stavbou garáže vodovodu a kanalizace – cenová nabídka
u čp. 425 na pozemku parc. č. 2547 v Čer- (Zd. Lhoty) a ukládá na příští schůzi rady
nošicích (Střední)
předložit rozpis finančních nákladů, které
• rada města souhlasí se stavbou rodin- bude financovat město a které bude finanného domu na pozemku parc. č. 131/4 covat firma ZEPRIS
v Černošicích (ul. V Kosině)
• rada města souhlasí s uhrazením poplat• rada města souhlasí s prodloužením ku za připojení 8 pozemků (zainvestování
nájemních smluv na byty v DPS dle před- rozděleného pozemku č. k. 1682 ve vlastloženého seznamu žadatelů
nictví města – vedení el. energie Lada, ul.
• rada města souhlasí s dopracováním Dobřichovická)
projektové dokumentace plynofikace MŠ • rada města ukládá pí. starostce jednat
Topolská
s vlastníky pozemků o darování pozem• rada města bere na vědomí informace
o plynofikaci kotelny bytového domu
Riegrova 1061, 1062

ku pod panelovou komunikací K dubu
městu s ohledem na to, že město je připraveno zaslepit vodovod, který zasahuje
• rada města ukládá OISM informovat do pozemku JUDr. Ratzenbecka
p. Kocourka po podpisu darovací smlou- • rada města ukládá OISM projednat
vy – inž. sítě Lada-jih – o délce záruční opatření navržená statikem s dodavatedoby na předávané stavby
lem stavby DPS ve věci statické poruchy
• rada souhlasí s úpravou ul. Topolská vnějších nosných stěn a o jednání inforv úseku od Masopustního nám. až po MŠ movat radu města
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• I. rada města ukládá TS zajistit u fy ELTODO opravu veřejného osvětlení v ulici
Radotínská dle předložené žádosti; II.
rada s ohledem na to, že uvedený chodník v ulici Radotínská není na pozemku
města, nesouhlasí s realizací chodníku
a ukládá TS udržovat stávající cestu ve
schůdném stavu

o více, než je procento státem stanovené
inflace za minulý rok
• rada města souhlasí se změnou stavby
chaty č. ev. 0417

• rada města doporučuje zastupitelstvu
města souhlasit s přijetím daru pozemku č. parc. 4101/25 v k. ú. Černošice za
účelem rozšíření komunikace Smetanova
• rada města souhlasí s potvrzením do- a děkuje p. Vošalíkovi
datku smlouvy – Urbanistická studie • rada města ukládá p. místostarostovi
městských center
jednat s Magistrátem hl. m. Prahy o pře• rada města souhlasí s provedením ví- vodu pozemků č. parc. 1150, 1151, 1152
ceprací v rámci rekonstrukce kapličky v k. ú. Černošice
v Mokropsech
• rada města bere na vědomí, že ve věci
• I. rada města souhlasí s rozdělením Kupní smlouva Provázkovi – pozemek č.
výstavby komunikace v lokalitě Lada-jih parc. 4727/24 (obálková metoda II. etapa),
na 2 etapy (1. etapa vozovka s konečným byla složena plná kupní cena na bankovní
povrchem – asfalt, 2. etapa chodník včet- účet Města Černošice a zápis na KÚ byl
ně zeleného pásu) za podmínky, že firma obnoven
Knetl poskytne obdobné finanční záruky, • I. rada města schvaluje Návrh zadání
jaké poskytla firma Skanska; II. rada 4. změny územního plánu sídelního útvaukládá OISM projednat s firmou KNETL ru Černošice a veřejné oznámení o místu
poskytnutí finanční záruky na 2. etapu a dnu projednání návrhu zadání 4. změny
výstavby komunikace v lokalitě Lada-jih
územně plánovací dokumentace; II. rada

• rada města souhlasí s vybudováním bere na vědomí, že v souladu s ustanotlakové kanalizace – změna provedení vením zákona č. 100/2001 Sb., v platném
tras v ulicích Ukrajinská III a Nádražní znění, může příslušný orgán veřejné správ Topolské – dle návrhů
vy pro tuto změnu nařídit vypracování
dokumentace SEA
rada
města
konstatuje,
že
úpravy
DPS
•
pro potřeby stacionáře budou provedeny • rada města schvaluje Návrh zadání
odborem technických služeb
5. změny územního plánu sídelního útva• rada města ukládá pí. starostce jednat ru Černošice a veřejné oznámení o místu
o rozsahu nezbytných nákladů na úpravu a dnu projednání návrhu zadání 5. změny
ZUŠ – přístavba budovy, vstupní objekt, územně plánovací dokumentace
stavební prvky na zahradě
• rada města schvaluje Návrh zadání
• rada města souhlasí se zapracováním 6. změny územního plánu sídelního útvabodů protinávrhu od Farní charity Ner- ru Černošice a veřejné oznámení o místu
atovice do smlouvy o nájmu nebytových a dnu projednání návrhu zadání 6. změny
prostor – stacionář; město si vyhrazuje územně plánovací dokumentace
právo ponechat možnost zvýšení nájmu • I. rada města bere na vědomí informa-
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ci o provedené pasportizaci staveb pro munikace Karlštejnská mezi ul. Radoindividuální rekreaci, II. rada požaduje tínskou až ul. Riegrova v souvislosti
podrobnou zprávu SÚ v termínu do s konáním vánočních trhů v termínu od
30.6.2005
17.–19. 12. 2004
• rada města vydává nařízení obce č. 1/ • rada města nesouhlasí s použitím znaku
2004 o stavební uzávěře – ukládá odboru města na informačních tabulích instalodopravy ve spolupráci s odborem investic vaných firmou Point2point media
a správy majetku a technickými službami • rada města souhlasí s uzavřením smlouupřesnit výčet komunikací, kterých se sta- vy s p. Vladislavem Mašatou na zhotovení
vební uzávěra bude týkat
návrhu a sádrového modelu pamětní me-

• rada města souhlasí s navýšením roz- daile Města Černošice
počtu MŠ Topolská na mzdové náklady • rada města doporučuje firmě ŠIBA
ve výši 150 700 Kč
požádat o finanční prostředky na nákup
• rada města doporučuje pověřit přísluš- repasovaného promítacího zařízení do
né komise (stavební a ÚP, investiční…) ClubKina v rámci grantového řízení měsnávrhy vhodných lokalit a vytvořením ta
podmínky pro případnou realizaci pro- • rada města souhlasí s recipročním
jektu Výstavba minihřiště – projekt UEFA bezplatným výlepem plakátů s kulturní
a ČMFS – s přihlédnutím ke 4. změně ÚP tématikou (Řevnice a Radotín)
a majetkoprávním vztahům
• I. rada pověřuje odbor TS po dohodě
• rada nesouhlasí s umístěním upozor- s odborem dopravy vybudovat provizorňujících cedulí zpomalení 40 km/hod. ve ní chodník na vnitřní straně zatáčky na
městě
křižovatce Mokropeská – Školní, II. rada
• rada města bere na vědomí informace žádá komisi dopravní a bezpečnostní
SÚS Kladno – I. svodidlo na ul. Radotín- o předložení návrhu parkování u ZŠ (ranské v zatáčce za žel. přejezdem bude vy- ního svozu dětí do školy); rada žádá vedebudováno v rámci možností; II. oprava ul. ní školy o prověření možnosti vyškolení
Vrážské v zatáčce (opravy dešťové vpustě osoby odborně způsobilé k řízení ranní
v loňském roce) jsou ještě v záruce, ještě dopravy u školy; rada města žádá ředina letošní rok je přislíbena oprava silnice tele školy iniciovat u rodičů žáků jejich
• rada města trvá na svém stanovisku ve zapojení do dozoru na některých komuvěci žádosti o instalaci reklamních, infor- nikacích či křižovatkách při bezpečném
mačních tabulí na veřejném osvětlení fir- příchodu dětí do školy
my Publiciteria Praha, s.r.o., a s návrhem • rada města ukládá odboru VaK zajistit
nesouhlasí
osazení minimálně 10 kusů vodoměrů
• rada bere na vědomí, že na základě změn (místo paušálních plateb) měsíčně
jízdního řádu ČD od 12. 12. 2004 dochází • rada města souhlasí s vyplacením příke změnám jízdních řádů autobusových spěvku 1 000 Kč sociálně slabým občalinek v jejich návaznosti
nům dle návrhu komise sociální a zdra• rada města souhlasí s uzávěrou ko- votní.
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Informace MěÚ o sankcích za neuhrazené místní poplatky
Žádáme všechny plátce místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kteří dosud
neuhradili zaslané složenky, aby tak neprodleně učinili. Splatnost tohoto poplatku
byla do 30. 9. 2004. Znovu upozorňujeme
na ustanovení čl. 7 obecně závazné vyhláš-

ky Města Černošice č. 9/2003, že pokud
nebude poplatek uhrazen včas a ve správné
výši, vyměří jej správce poplatku platebním
výměrem, kde může být tento poplatek zvýšen až na trojnásobek. Toto upozornění se
týká i místního poplatku ze psů, který byl
splatný do 31. 5. 2004.
Ing. Petr Kopp, vedoucí finančního odboru

Termín otevření pokladny Městského úřadu Černošice
V návaznosti na nutnost provedení účetních Riegrova 1209 – dne 29. 12. 2004 (středa) od
závěrek a inventarizaci pokladen za rok 2004 8.00 do 11.30 hod. Děkujeme za pochopení.
byl stanoven termín otevření pokladny MěÚ,
Ing. Petr Kopp, vedoucí finančního odboru

Vánoční posezení v Domě s pečovatelskou službou
Vánoční svátky jsou za dveřmi a s nimi
i milá a dnes už dlouholetá tradice. V příjemném prostředí společenské místnosti
Domu s pečovatelskou službou se 22. prosince v 16 hodin uskuteční každoroční vánoční
posezení, kterého se zúčastní nejen senioři
DPS, ale i pozvaní starší obyvatelé města,

kteří nemohou trávit svátky v rodinném
kruhu svých blízkých. Setkání se pravidelně
zúčastňuje starostka města, členky Českého
červeného kříže a sociální a zdravotní komise. Všem přítomným zpestří jejich setkání
i kulturní program.
Jaroslava Krčilová, oddělení sociálních věcí

Odbor investic a správy majetku
Odbor investic a správy majetku (OISM)
zajišťuje a koordinuje stavební práce na výstavbě rekonstrukcí komunikací a dešťové
kanalizace. Taktéž připravuje podklady pro
vypsání veřejných soutěží na stavební a projektové práce.
Odbor rovněž připravuje a v současné době
realizuje privatizaci bytových jednotek čp. 1061
a 1062 v Riegrově ulici a čp. 102 v Komenského ulici a na objektu čp. 1061 a 1062 připravuje
střešní nástavbu šesti bytových jednotek.
Dále pak OISM zajišťuje „generel dětských

hřišť“ v Černošicích včetně postupné vlastní
realizace. Rovněž realizuje čtvrtou etapu
prodeje pozemků určených pro výstavbu
rodinných domů a připravuje parcelaci dalších stavebních pozemků v lokalitách Lada
a Vápenice.
V souvislosti s investiční činností týkající
se úpravy veřejných komunikací se dlouhodobě pracuje na vyjasnění vlastnických vztahů k těmto komunikacím.
Ing. Milan Hájek, vedoucí odboru investic
a správy majetku

Obnovení úředních hodin Informačních míst pro podnikatele
Hospodářská komora České republiky s účinností od 10. 11. 2004 zrušila „nouzový režim“ projektu Informační místa pro podnikatele a přechází
zpět do standardního provozu. Informační místo

pro podnikatele Praha-západ, Podskalská 19,
128 25 Praha 2, má úřední hodiny: Pondělí – 9.00
až 17.00, Středa – 8.00 až 16.00, Čtvrtek – 8.00 až
(hk)
16.00. Tel./fax: 221 982 432.
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Město Černošice vyhlašuje granty pro rok 2005
Město Černošice vyhlašuje pro rok
2005 grant pro práci s mládeží a grant
pro oblast kultury. Podmínky a formuláře pro oba granty jsou k vyzvednutí
v podatelně MěÚ v Riegrově ulici. Řádně vyplněné formuláře je třeba odevzdat
do podatelny MěÚ nebo zaslat poštou
do 31. 1. 2005. Rozhodující je razítko
podatelny nebo pošty. Výsledky granto-

vého řízení budou zveřejněny v IL a na
internetových stránkách města. Další
informace lze získat na telefonním čísle
602 200 817, e-mail: kultura@mestocernosice.cz. Přejeme vám všem hodně
úspěchů a štěstí nejen v tomto grantovém řízení.
Za školskou komisi V. Otomanská,
za odbor kultury P. Blaženín

Karlštejnská ulice bude místem konání vánočních trhů
Město Černošice a agentura Šiba
připravují vánoční trhy, které se budou konat 18. a 19. prosince (v sobotu
a v neděli) v Karlštejnské ulici. Karlštejnská bude uzavřena pro veškerou
dopravu od ulice Dr. Janského po vjezd
k parkovišti u samoobsluhy Bobík. Autobusová zastávka bude umístěna vedle

trafiky u černošického nádraží. Vyzýváme všechny místní výtvarníky a umělce,
kteří by se rádi na těchto trzích prezentovali svými díly, aby se do 7. prosince
přihlásili na odbor kultury na tel. číslo
251 641 116 nebo 602 200 817, e-mail
kultura@mestocernosice.cz.
Za odbor kultury Mgr. Pavel Blaženín

Oprava mokropeské kapličky bude pokračovat na jaře
Novou střechu, drenáž okolo zdí
včetně odvodňovací jímky, nová vrata
a okna a zavěšení zvonu na nový krov
stihli zrealizovat řemeslníci v první
etapě opravy kapličky v Mokropsech. Ve druhé, která začne na jaře
a skončí koncem května, to budou

vnitřní a vnější omítky, strop, podlaha včetně izolace a dlažby, venkovní
oplocení a nátěry. V první etapě bylo
prostavěno 302 870 korun bez DPH,
celková částka pak bude činit 818 954
korun včetně daně z přidané hodno(js)
ty.

Plynofikace Dolních Černošic se oddaluje
Plynofikace Dolních Černošic, kterou investorsky připravuje městská
část Praha Lipence již zhruba dva roky,
se oddaluje. Českomoravská plynárenská nehodlá na tuto investici dát
vlastní prostředky a navíc požaduje
nemalou roční platbu za provozování
plynovodu, pokud jej obec postaví na
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vlastní náklady. Protože ani výhledově
nebude lipenecký rozpočet mít minimálně 2 miliony na stavbu plynovodu
a dalších až 70 tisíc ročně na jeho
provoz, nemůže obec uzavřít s ČMP
smlouvu s těmito podmínkami. Bez
ní pak stavební úřad nevydá stavební
(pl)
povolení.

Ať ruce tleskají ! ! !
Základní škola Černošice připravuje na 16. prosinec od 15.30 hod. akci,
kterou nazvala Ať ruce tleskají! Pro ty,
kdož se přijdou podívat, budou připra-

vena sportovní a umělecká vystoupení,
módní přehlídka, pracovní dílny, ale
i prodejní výstava. Zveme všechny
(zš)
zájemce.

Černošický zimní stadion má hodiny bruslení pro veřejnost
Zimní stadion v Černošicích má určeny hodiny bruslení pro veřejnost. Kdo
má zájem, může se přijít sklouznout každou středu, sobotu a neděli vždy od 13.30
do 15.30. Který z kluků ve věku od pěti

do deseti let by se rád stal členem oddílu
ledního hokeje, může se přihlásit každé
pondělí od 15.30 na zimním stadionu.
Další informace podá p. Slapnička na
(js)
tel.: 603 833 552.

Učte se anglicky tak, aby vás to bavilo
Učitel je rodilý mluvčí s pětiletou
praxí. Nabízí skupinové kurzy, výukové
hry a skupinové aktivity, které budou
určitě lepší než usínat na hodinách
při četbě učebnic. Přijďte v pondělí
13. prosince mezi 17. a 19. hodinou
do MěKS v Černošicích na neformální

informativní schůzku. Bližší informace podá lektor Tim Lloyd, e-mail:
englishskills@hotmail.com. Informace
o dalších individuálních a skupinových kurzech najdete na www.sweb.cz/
English.skills.
(pb)

Odbor kultury doporučuje navštevu ClubKina
1.12. – Šaty a... Prodejní výstava oděvních 17.12. – Předvánoční zastavení. Prodejdoplňků a šperků. Autorská přehlídka
ní výstava šperků, keramiky, fotografií
oděvů Blanky Hovorkové-Maříkové.
a grafiky s večerním programem. VýPřehlídku doprovodí a k poslechu
stava bude otevřena v pátek od 16.00
a tanci zahraje Jazz Blutters. Začátek
(program začne ve 20.30) a pokračove 20.30, vstupné 80 Kč.
vat bude v sobotu 18.12. od 12.00 do
18.00
hod.
12.12. – Členové Divadelního studia Černošice pod taktovkou Ivety Duškové 20.12. – Vánoce s Pramínkem. Vánoční
vás zvou na detektivní příběh s názvem
koledy v podání lidového souboru
K.U.P.A aneb Kriminální úspěšný
Pramínek Černošice a jeho hostů. Zapřípad amatérů. Jde o příběh dvou
čátek v 18.00.
detektivů, kteří hledají onen kýžený případ, jenž proslaví je všady. Vydají se za 19.–23.12. – Krteček. Velká výstava obrázků Zdeňka Millera. Začátek v neděďábelskou stopou, jejich kroky však bedli 19. prosince ve 14.00; 20.–23. bude
livě sleduje Kupa nevyřešených případů.
otevřeno od 10.00 do 18.00. Vstupné
Jak to vše dopadne? Přijďte se podívat.
Začátek v 16.00, vstupné dobrovolné.
10 Kč.
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Odbor kultury nabízí koncert skvělé kapely s názvem -123 min.
Odbor kultury a černošický ClubKino
si vás dovolují pozvat na koncert výtečné kapely, která nese jméno -123 min.
Kapela o svých kvalitách už přesvědčila
nejen publikum v České republice, ale
i v zahraničí. Přijďte v sobotu 4. prosince ve 21.00 do ClubKina ve Fügnerově
ulici 263 a dobře se bavte. Fenomenální
trio -123. min hraje ve složení Zdeněk
Bína (kytara, zpěv, vůdčí osobnost kapely a obrovský hudební talent), Fredrich
Janáček (baskytarista švédského původu,
který se Zdeňkem Bínou tvoří autorský
tandem) a Marin Vajgl (bicí). Kapela ve
své hudbě výtečně mísí energické funky
s prvky jazzu a blues a při každém koncertním vystoupení z ní přímo vyzařuje
energie a tvůrčí napětí.
(pb)

Vánoční koncert velkého swingového orchestru
Kapelník Václav Zelinka založil
v roce 1945 velký orchestr, který
se záhy proslavil i v konkurenci
tak vynikajících hudebních těles,
jako byl orchestr Karla Vlacha,
Vlastimila Kloce či Zdeňka Bartáka. I když se během let měnili
kapelníci i muzikanti, orchestr je
tu stále. Jeho repertoár ovlivňují
nahrávky amerických bigbandů
Glenna Millera, Counta Basieho,
Duke Ellingtona, Billyho Maye a dalších. Millerův orchestr
představoval spíš populární hudbu té doby, naproti tomu Count Basie, černošský kapelník a pianista, směřoval více k jazzu. Orchestr Václava Zelinky, později
KT Swing Band, věnuje své vystoupení, které se uskuteční 11. prosince ve 20.30
v ClubKinu, vzpomínce převážně na tyto dva skvělé hudebníky. Doufám, že se nám
podaří vzbudit v posluchačích příjemné pocity a radost, které byly se swingem
Oldřich Průša
vždy spjaty.
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Skupina Preweet pokřtí v ClubKinu své nové CD

Své první cédéčko se 10. prosince v černošickém ClubKinu rozhodla pokřtít
skupina Preweet. A proč zrovna tam? „Máme moc rádi Černošice a především
výborný kulturní ClubKino. Srdečně zveme všechny „Černochy“ a budeme rádi,
když se přijdou podívat,“ svěřil se kapelník skupiny Daniel Kouba. CD se bude
jmenovat Po střepech, je na něm pět písní a kmotrem bude Vláďa Dvořák (Lokomotiva planet, Acoustic Noise Band). Fanouškům v sále zahraje nejen Preweet ve
složení Tamara Kubová (zpěv), Kouba Daniel (kytara) Whispter, Chobot Martin
(kytara), Petr Eliáš (bicí) a Michal Landa (basa), ale i kapela BubliFuck a Acoustic
Noise band. Začátek je ve 20 hodin,
vstupné činí 80 Kč,
CD bude možné
pořídit za 60 Kč.
(dk)
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Zveme vás na adventní a vánoční koncerty žáků ZUŠ
7. prosince, úterý v 17.00, sál ZUŠ – 1.
– Vánoční koncert tanečního souboru
Adventní koncert
Pramínek a hostů
15. prosince, středa v 17.00, sál ZUŠ – 2. 22. prosince, středa ve 14.00, sál ZUŠ
Adventní koncert
– Vánoční koledování a společné zpívání pro malé děti
20. prosince, pondělí v 18.00, ClubKino

Chorus Angelus zve na adventní a vánoční koncerty
Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus působí v našem regionu již řadu
let a každoročně se prezentuje svými
koncerty především v období Adventu a Vánoc. Letos se děti představí se
zcela novým programem, který s nimi
nastudoval nový sbormistr Lukáš Prchal, student konzervatoře Jaroslava
Ježka v Praze. Lukáš je i přes své mládí
zkušeným sbormistrem a uměleckým
vedoucím pražského smíšeného sboru
Mikrochor, Chrámového sboru Sv. Ducha a komorního dívčího sboru Brécy
de Chorus Angelus. Pro letošní adventní koncerty připravil Chorus Angelus
a jeho hosté program, ve kterém zazní skladby F. Schuberta, W. A. Mozarta,
M. Haydna, J. S. Bacha, černošský spirituál a staré písně neznámých autorů. Jeden
z koncertů, na němž zazní i lidové písně
a koledy, je věnován nejmenším dětem
z přípravných oddělení, dva koncerty
pak tématice vánoční.

Sobota – 4.12. od 18.00 – kostel Sv. Mauritia v Řevnicích – adventní koncert
– Chorus Angelus a hosté.
Středa – 8.12. od 19.30 – kostel Panny
Marie Sněžné, Praha 1, Jungmannovo
nám. – slavnostní předvánoční koncert – Chorus Angelus, dívčí komorní
sbor Brécy de Chorus Angelus a hosté;
dirigent a sbormistr Lukáš Prchal.
Středa – 15.12. od 18.00 – aula ZŠ Dobřichovice (budova I. stupně) – předvánoční koncert s našimi nejmenšími.
Čtvrtek – 16.12. od 19.00 – kostel
Sv. Salvátora, Praha 1, Salvátorská ul.
– J. J. Ryba, Česká mše vánoční, – Chrámový sbor Sv. Ducha, Mikrochor, dětský sbor Chorus Angelus.
Čtvrtek – 23.12. od 13.00 – Praha,
Hlavní nádraží, hala nad pokladnami
– J. J. Ryba, Česká mše vánoční (přijďte
si zazpívat, zahrát či si jen poslechnout
Hej Mistře. Nástroje s sebou, noty pokud možno také). Další informace na
www.noise/chor.
Ivana Veselá

Odbor kultury zve do ClubKina na pohádku O líných strašidlech
Ve starém mlýně bydlí dvě nesmírně líná strašidla – Ježibaba a Hastrmanka. Jejich pohodlíčko naruší vesnická dívka Anička, kterou do mlýna
poslala lakomá selka Tereza hledat
poklad. Strašidla však chtějí poklad
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získat pro sebe. A jak pohádka plná
komických situací a veselých písniček
dopadne? To bude záležet i na dětech,
které 6. prosince v 10 hodin zavítají
do sálu černošického ClubKina.
(js)

Skupina historického šermu Alotrium hledá nové členy
Skupina historického šermu Alotrium
pořádá nábor nových členů, a to mužů od
16 let. Členové skupiny dále děkují všem
za hodnotné připomínky k akci Černošická
alotria v diskusním fóru na webových stránkách města a žádají občany, kteří mají videozáznamy vystoupení šermířů v Černošicích,
o poskytnutí kopie. A nakonec – skupina
hledá prostor pro klubovnu.
Kontakt:
Ing. Josef Kutílek, tel. 777 118 892,
mail: alotrium.shs@centrum.cz

Populární divadlo Semafor hraje v Nosticově paláci
Nedávno jsem navštívila koncert
k 45. výročí založení divadla Semafor. Představení složené ze známých
i méně známých písniček, které zněly
v Semaforu v průběhu jeho dosavadní
historie, se mi moc líbilo, a tak jsem
si řekla, že je škoda, že mnoho obyvatel Černošic možná vůbec neví, kde
soubor v současné době hraje. Divadlo
našlo dočasné útočiště v Nosticově
paláci na Maltézském náměstí v Praze

1 v budově Ministerstva kultury, jen
kousek od tramvajové zastávky Helichova. Vedle koncertního programu
má na repertoáru ještě zcela novou hru
Patero důvodů pro Voo Doo a další hry
Jiřího Suchého. Pokud chcete strávit
příjemný večer, přijďte se na některou
podívat. Lístky nejsou drahé, stojí od
100 do 200 korun, a i samotné prostory
ministerstva stojí za to. Bližší informace
na www.semafor.cz. Anna Musilová, Vráž

Kultura v sousedních obcích
Dobřichovice – Sál dr. Fürsta

se potýkají hudební kritici a publicisté už
více než dvě desetiletí.

3. prosince, pátek ve 20 hod – Martin
Mykiska – Byl jsem rok na Antarktidě II. 18. prosince, sobota v 15 hod. – Soubor
– druhá část besedy s promítáním cestoBuchty a loutky – Andělíček Toníček.
vatele a polárníka o životě mezi ledovými
Originální, původní, autorská vánoční hra
krami. Tentokrát se dozvíme mnoho zajípro děti souboru, který účinkuje ve smímavého o floře a fauně Antarktidy.
chovském Švandově divadle. V Dobřichovicích už sehrál většinu svých výpravných
17. prosince, pátek ve 20 hod. – Vánoční
koncert skupiny Jablkoň. Svátečně laděloutkáren a toto je úplná novinka. Zdejší
ný koncert originální kapely, s jejímž žáděti budou jedny z prvních, které potěší.
nrovým zařazením na nebi české muziky
Martina Hrdličková
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kultura
z radnice

Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie:

ABAGNALE, Frank W.: Chyť mě, jestli to dokážeš; BENZONI, Juliette: Císařské tragédie; BRAUN, Lilian Jackson: Kočka, která čichala lepidlo – detektivka;
BROWN, Sandra: Silnější než slova – román pro ženy; CARTER, Jimmy: Sršní
hnízdo – historický román; CORNWELLOVÁ, Patricia: Ohnisko požáru – detektivka; FALCONER,Colin: Anastázie – historický román; FOJTOVÁ,Věra: Odpusť
nám jejich viny – příběh z konce 2. světové války; FOLLETT, Ken: Kavky – román
z 2. světové války; GARDNER, E. S.: Případ neopatrného kotěte; GERRITSENOVÁ,
Tess: Chirurg; HARROD-EAGLES, C.: Dynastie Morlandů 5., 6., 7. díl – historický
román; HORÁČEK, Michal: O české krvi otců vlasti – fejetony; CHADWICKOVÁ,
Elizabeth: Osudová přitažlivost; CHASE, J.H.: Kdo dostane žolíka – detektivka;
KARONOVÁ, Jan: Mitfordské jesličky; KOHOUT, Pavel: Nápady svaté Kláry – román; KRISEOVÁ, Eda: Čísi svět – cestopisný román z Indie; LUDLUM, Robert: Matareseův kruh – špionážní román; MASON, Richard: Podvojná hra; McBAIN, Ed:
Dlouho jsme se neviděli; MYERS, Rob: Žena, která spolkla zubní kartáček, a jiné
bizarní příběhy z lékařské praxe; PARKEROVÁ, I. J.: Dračí svitek; PILCHER, Robin: Začít znovu; PRESTON, Douglas: Zátiší s vránami; ŠIMÁNEK, Leoš: V zajetí
polární zimy – cestopisný román; ŠTĚTINA, Jaromír: Vykradači hrobů – povídky;
TANSKÁ, Nataša: Já to vidím jinak, miláčku! – mužsko-ženský slovník; TORRESOVÁ, Maruja: Dokud jsme naživu; VĚTVIČKA, Václav: Moje květinová dobrá jitra
– fejetony; WODEHOUSE, P. G.: Dusné počasí – humoristický román; ZÁBRODSKÁ,
Eva: Žila jsem v zemi Alláhově
Pro studenty a náročnější čtenáře:
BÍLEK, Jiří: Hádanky naší minulosti 3.; BROŽ, Ivan: Masarykův vyzvědač – životopis E. Vosky; ELIAS, Zack: Jak nenaštvat svého puberťáka – téměř odborná
příručka pro rodiče; FENWICKOVÁ, Elizabeth: Zdravé těhotenství; GILLESSEN,
Wolfgang: Cestování s Pěti Tibeťany; CHALLONER, Jack: Hurikány a tornáda;
KRUMLOVSKÁ, Olga: Léčení těla a duše; KINCLOVÁ, Radka: Lidičky, mějte
se rádi – vzpomínky herečky Heleny Růžičkové; LUKAVSKÁ, Klára: Rozhovory
s dědečkem; MAY, Alex: Digitální fotografie; MED, Jaroslav: Spisovatelé ve stínu;
NOVOTNÝ, Petr: Tajemství hypnózy – největší záhady světa; PERSANE-NASTORG,
M.: Marie de Saint Exupéry – hvězda Malého prince – životopis; SATINSKÝ, Július:
Momentálně jsem mrtvý, zavolejte později – životopis; SCHNEIDEROVÁ, Regina: Když se z prince stane žabák – vztahy mezi muži a ženami; SINGH, Simon:
Kniha kódů a šifer ; SMITH, Heather: Děti a rozvod; ŠTILEC, Miroslav: Program
aktivního stylu života pro seniory; VILLARI, Rosario: Barokní člověk a jeho svět;
TOLČINSKÝ, Alexander: Příliš brzy na snídani – Irák – pohled zblízka; Kuchařka
pro diabetiky a nejen pro ně
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kultura
Pro děti a mládež:

BLYTONOVÁ, Enid: Dobrodružství na útesech; BROŽEK, Luděk: Kriminální
případy pro detektivy začátečníky; DAVIS, Jim: Garfield ve velkém – komiks; DEARY, Terry: Francie – děsivé dějiny; FANNING, Kieran: Odhalení zločinu – záhady,
hádanky, hlavolamy; FRIEDRICH, Joachim: Klobása 007 a internet; GOHLOVÁ,
Christiana: Julie na prázdninách; GOSCINNY, René: Asterix gladiátorem – komiks; HÜSCH, Tim: 1000 chlapeckých otázek; LANCZOVÁ, Lenka: Deváté nebe
– román pro dívky; MacDONALDOVÁ, Betty: Paní Láryfáry; McCOMBIEOVÁ,
Karen: Dóóóst dobrý úlety; PETIŠKA, Eduard: Dobrodružství malých cestovatelů;
PRATCHETT, Terry: Čarodějky na cestách; PRATCHETT, Terry: Úžasný Mauric;
ROVIRA, Pere: Hledej a najdi zvířata lesů; ROVIRA, Pere: Hledej a najdi zvířata
ve městě; SCHUSTER, Gaby: 1000 dívčích otázek; ŠTÍPLOVÁ, Ljuba: Pohádky do
postýlky; ŠTÍPLOVÁ, Ljuba: Prapohádky

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

inzerce

Inzerci lze objednat

v podatelně MěÚ Černošice:
tel.: 251 081 535

INTO
instalatérské a topenářské práce
Mikuda Petr, Karlštejnská 259
252 28 Černošice tel.: 603 238 691

 spojení krásy se zdravím!
Lé�ivá síla magnet�  IDEÁLNÍ DÁREK PRO KADÉHO!!
� Elegantní magnetoterapeutické perky
� P�sobí jako eliminátory bolestí (zad, hlavy, kloub�,
menstrua�ních bolestí, migrény )
� Lé�í nespavost
� Zlepují náladu

TEL.: 603 795 226, misa.sedlackova@quick.cz
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