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Šola žádá rodiče žáů o pomoc
arlicá ulice zůstává nedoončená
Město zahajuje třídění artonových obalů
Soolové otevřeli zcela nové víceúčelové hřiště
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Doba supermarketová
V letních měsících možná někteří zaznamenali
zajímavý průzkum,
který byl publikován v denním tisku.
Obyvatelé Černošic
dle tohoto průzkumu v průměru
disponují největší
kupní silou v celé republice. Pokud zrovna někdo takovou informaci nepoužívá
k tomu, aby nám za více prodal něco, co
jinde stojí méně, můžeme takovou informaci vnímat jako součást jisté prestiže.
Je pochopitelné, že takové průzkumy
jsou rovněž velmi bedlivě sledovány ze
strany obchodníků a poskytovatelů všech
možných služeb vůbec. A bylo tedy jen
otázkou času, kdy se i místní obchodní sít
začne rozrůstat stejným způsobem, jako
kdysi začalo přibývat restaurací a hospod.
Jen pro zajímavost, na počátku devadesátých let bylo v Černošicích celkem asi
sedm hospod. Dnes jich je více než dvacet
a nezdá se, že by v některé byl větší problém s nedostatečnou návštěvností.
Co se týče rozvoje obchodní sítě a supermarketů, město před časem zorganizovalo anketu, které se tehdy zúčastnilo
asi sto lidí, což není mnoho, nicméně
i tak výsledek nebyl nijak jednoznačný.
V podstatě asi polovina dotázaných, a to
zejména z těch novějších částí města,
vyjadřovala zájem o rychlejší rozvoj obchodní sítě, polovina naopak vyjadřovala
spíše spokojenost.
Novější, podstatně profesionálnější průzkum, provedený agenturou pro výzkum
veřejného mínění, dochází k obdobnému
zjištění. Příznivci a skeptici jsou rozloženi
zhruba napolovic. V tomto průzkumu pro

zajímavost byly argumenty „pro“ neseny
zejména přesvědčením, že bohatší obchodní síť nabídne širší výběr a nižší ceny,
zatímco ti, kteří argumentovali „proti“,
vnímali další obchody již jako zbytečné.
Pravda je ovšem taková, že město má
uzemní plán, jenž některé plochy předurčuje k obchodním aktivitám a rizika
spojená s jejich realizací si musí vyhodnocovat především sami investoři. A zatím,
jak se zdá, je investorská nálada v tomto
ohledu vcelku optimistická. Koncem září
byl otevřen nový obchod společnosti Tesco
v Centru Vráž, společnost Billa, která převzala síť Delvity, se v krátké době chystá
k rozšíření své prodejny v Karlštejnské,
aktivní jsou i další investoři do obchodní
sítě, kteří se do Černošic teprve chystají.
Jsme zkrátka hodnoceni jako město, kde je
za co nakupovat. A ať už si této době, která místo chrámů duchovních staví chrámy
spotřeby, rodiče s dětmi chodí v neděli
místo do lesa mnohdy spíše do nákupních
center a leckterá žena uvádí shoping jako
svůj oblíbený koníček, je jisté, že pouhým
administrativním vyjádřením případného
nesouhlasu se na podstatě doby nic nezmění.
A přestože myšlenka, že jen ten, jehož
hmotné potřeby jsou plně uspokojeny, je
schopen vnímat i hodnoty ostatní, je zjevně zcela mylná, nelze z pozice představitele obce než uvítat, že potřeba dalšího
rozvoje obchodní sítě, kterou nárokuje
téměř padesát procent občanů, bude postupně a v krátké době zcela uspokojena.
A možná pak dojde i na to, že i případní
stavitelé chrámů duchovních se nebudou
setkávat s takovým množstvím spoluobčanů nepokrytě vyjadřujících své, mírně
řečeno, silné rozpaky.
Aleš Rádl, starosta
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Telefonní čísla
pro volání v tísni
Tísňové volání
112
Lékařská pohot.
155
Policie ČR
158
Městská policie Černošice
605 255 450, 724 060 620
Hasiči
150
Hasiči Mokropsy
2 5164 0150
Pohotovost plyn
244 472 811–2
Pohotovost voda
602 324 785
Poruchy v el. síti
840 850 860
Veřejné osvětlení
800 101 109
Text k fotu na titulní straně:

Není důležité vyhrát…

Více než šedesátka milovníků jízdy na kolečkových bruslích se 8. září postavila na start
prvního ročníku Černošické míle. Závod se
jel na kvalitním povrchu ulice Zd. Lhoty,
která je, jak uvedl iniciátor celé akce a jeden
ze soutěžících borců starosta Aleš Rádl, součástí budoucího úseku cyklostezky vedoucí
až do Berouna. „Je potěšitelné, že černošický
úsek vešel tímto do povědomí lidí jako místo,
kde se dá sportovat, i jako místo, kde jsou
všichni sportovci vítáni,“ dodal Aleš Rádl
s tím, že pro něj to po stránce výkonnostní
nebyl zrovna úspěšný den, neboť skončil
úplně poslední. Naplnil tak olympijské heslo,
že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. (sj)
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Dík starosty města členům místních spolků a organizací

Už tradičně se při příležitosti státního svátku Dne české státnosti sešli v sále Clubu
Kino zástupci černošických spoků a organizací, aby si popovídali o své celoroční činnosti, něco víc se o sobě vzájemně dozvěděli a také se i trochu společně pobavili.
Naše město má to štěstí, že jeho obča- obsah naplňují a vytvářejí sami lidé. Ti
né žijí poměrně bohatým společenským lidé, kteří jsou aktivní a jsou připraveni se
a sportovním životem organizovaným ve například zájmové činnosti naplno věnovat
velkém počtu spolků a organizací. Od vče- a zkrášlovat tak život sobě i svým spolulařů a zahrádkářů přes fotbalisty, hokejisty občanům. Jako starosta jsem velmi rád, že
a modeláře až po skauty, zdravotníky, hasi- v našem městě působí tolik spolků a tolik
če, důchodce a další. Činnost těchto sdruže- lidí, kteří se chtějí ve svém volném čase
ní přináší mnoho užitečného nám všem, což věnovat nějaké smysluplné činnosti. Věřím,
že mi dáte za pravdu, že my jako vedení
samozřejmě představitelé města oceňují.
obce se snažíme poskytovat podporu a po„Toto naše setkání při příležitosti Dne moc vaší aktivitě, a doufám, že tomu tak
české státnosti je určitý výraz poděkování bude i nadále. Že i nadále se budete moci
za celoroční práci ve vašich malých spole- těšit na podporu ze strany města, a naopak
čenstvích,“ uvedl starosta Aleš Rádl. „Jsme město se bude moci těšit z vaší aktivity,
přesvědčeni, že státnost a obsah státu tvoří která přispívá k tomu, aby život občanů
především aktivita občanů, a obce pro tuto Černošic byl příjemnější, krásnější a smysaktivitu vytvářejí jen podmínky. Samotný luplnější,“ dodal starosta města.
(sj)

Sál Clubu Kino při setkání členů místních spolků a organizací
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Město Černošice udělilo čestná občanství přátelům z Gerbrunnu

Členové černošických spolků a organizací se na svém společném setkání v Clubu Kino
stali svědky významné události. Starosta města Aleš Rádl předal čestná občanství paní
Katherině Holzheuer a panu Wolfgangu Pavlovi z partnerského města Gerbrunnu.
Město Černošice udělilo čestná občanství na získala místo v mnichovském obchodě s knihanávrh členů černošického Spolku pro partner- mi, který ji vyslal do Prahy. Tehdy se do krásnéství evropských měst, který s obyvateli Gerbrun- ho města zamilovala a stále se sem vrací. Mnoha
svým gerbrunnským přátelům také pomohla
nu udržuje dlouhodobé přátelské vztahy.
Katherina Holzheuer i Wolfgang Pavel stáli na Prahu a posléze i Černošice „objevit“. Katherina
samém počátku partnerství Gerbrunnu a Čer- se zasloužila o vznik Pražského literárního donošic. Aktivně se zúčastňovali a stále zúčast- mu autorů německého jazyka, jemuž darovala
ňují všech společných akcí. Jsou organizátory mnoho knih ze své rozsáhlé sbírky.
Wolfgang Pavel se narodil v roce 1939
vzájemných návštěv, mnohokrát o našem městě
v Brémách v severním Německu, dětství prožil
publikovali nejen v gerbrunnském tisku.
Katherina Holzheuer se narodila v roce 1941 v Gdaňsku. Konec války zavál jeho rodinu do
v Poznani. Otec se narodil v Petrohradu, odkud lázní Kissingen, poblíž švýcarských hranic. Tam
jeho rodina uprchla před komunismem na zá- chodil malý Wolfgang do školy. Byly to časy
pad Evropy. Rodiče Katheriny žili ve východní plné strádání, které trvaly až do doby tzv. něčásti rozděleného Berlína, pak v západoněmec- meckého hospodářského zázraku. Následovala
kém Rheinlandu. Katherina vystudovala školu studia matematiky a fyziky na vysoké škole ve
pro knihovníky. Díky znalosti ruštiny a polštiny Würzburgu, kde se Wolfgang zabýval vědeckou
prací nové výpočetní techniky a programování.
V posledních letech tu přednášel matematiku
(sj)
pro studenty z jiných oborů.

Paní Katherina Holzheuer přebírá z rukou starosty Aleše Rádla čestné občanství. Stejně se tak
stalo v případě pana Wolfganga Pavla.
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Pamětní medaile převzali Arnoštka Poulová a Jiří Pergl
Když před patnácti lety představitelé Gerbrunnu oslovili své kolegy v několika evropských městech
s nabídkou na uzavření partnerství,
Černošice nezůstaly stranou. Tehdejší
první porevoluční starosta Jiří Pergl
vzal nabídku za svou a začaly se rodit první vzájemné vztahy, které před
rokem vyústily v založení Spolku pro
partnerství evropských měst Černošice. Panu starostovi přitom vydatně pomáhala (nejen svojí vynikající znalostí
německého jazyka, ale i aktivním zapojením se do společných aktivit) paní
Arnoštka Poulová. Město tyto zásluhy
o vznik partnerství mezi Gerbrunnem
a Černošicemi ocenilo udělením pamětních medailí, jež Arnoštce Poulové
a Jiřímu Perglovi předal starosta Aleš
Rádl.
(sj)

Do Černošic zavítala také delegace z polského města Olešnice

S městem Olešnice trvá spolupráce, na jejímž
počátku stáli modeláři
a děti, plných třiadvacet
let. Dnes se vzájemně setkávají rodiny a skupiny
mládeže s různými zájmy. Naší snahou je, aby
letité přátelství vyústilo
v uzavření partnerství
Černošic a polského
města. A to zřejmě na
podzim příštího roku.
Lumír Apeltauer, předseda
Spolku pro partnerství
evropských měst Černošice
V Clubu Kino přivítal starosta Aleš Rádl starostu Powiatu (okresu) Olešnice pana Zbigniewa
Potyralu, paní Gražinu Truhlářovou, vedoucí polské sekce Spolku pro partnerství evropských
měst Černošice, paní Martu Pitulu, vedoucí oddělení propagace Powiatu Olešnice, a pana
Krzysztofa Barczu, zástupce modelářského klubu Olešnice.
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Program Bezpečná cesta do školy se průběžně naplňuje

Začal nový školní rok. Děti se vrátily do frekventovaných ulic a je povinností
nás všech chránit je před nebezpečím, které jim hrozí. A to nejen v silničním
provozu samém, ale i formou dopravní výchovy. Naše snaha by měla být o to
intenzivnější, že se město přihlásilo k programu Bezpečná cesta do školy.
Pracovní schůzka, kterou v minulých s pravidly provozu na pozemních kodnech svolala iniciátorka přijetí tohoto munikacích.
programu místostarostka Helena LangMimo návštěv v základní škole a ve
šádlová a jíž se zúčastnili ředitele škol- školách mateřských připravuje městská
ských zařízení a zástupci městské poli- policie pro děti z mateřinek program na
cie, se zabývala problematikou ochrany dopravním hřišti v Třebotově. Zopakoa výchovy školáků i dětí z mateřinek vat jej chce na jaře příštího roku, kdy
zcela konkrétně.
rovněž připraví tradiční akci Bezpečné
Bylo konstatováno, že městská po- Černošice, která děti seznámí s činností
licie plní své úkoly zejména v ulicích všech záchranných složek působících
při přímém výkonu služby – při raním nejen na území města.
dohledu na vybraných přechodech,
Městská policie by při své práci uvíu škol v době ukončení vyučování a při tala přímé aktivní zapojení a pomoc
cestě dětí domů, zejména na nádražích. dalších subjektů a organizací působících
Strážníci rovněž pravidelně docházejí v našem městě, neboť naše síly jsou
do škol a formou her seznamují děti omezené. Gregor Dušička, městská policie

Jezdit podle dopravních značek se lze naučit i ve třídách

V

rámci preventivní výchovy
a ochrany dětí předškolního
věku před nebezpečnými situacemi
v dopravním provozu si paní učitelky v mateřské škole v Karlické
s dětmi povídají o dopravních značkách, o semaforech a přechodech
pro chodce. Děti si v simulovaném
dopravním provozu vyzkoušejí, jak
se chovají řidiči na silnicích plných
dopravních značek, jak chodci správně přecházejí na přechodu se semaforem i bez semaforu. Nejzábavnější
hrou je jízda na koloběžkách, při
které si děti vyzkoušejí nejen svoji
rychlost, ale i šikovnost při jízdě
mezi kužely.
Ivana Hanáková, MŠ Karlická
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Strážníci pravidelně chodí do školských zařízení a vysvětlují dětem jak se chovat na ulici

Věřím, že se najdou rodiče, kteří nám i svým dětem pomohou
Tuším, že jsou to dva roky nazpět, kdy se na
stránkách Informačního listu objevila první
výzva k pomoci při zajišťování bezpečné cesty
do školy pro naše děti. Obrátili jsme se tenkrát
společně s městskou policií na rodiče, aby nám
pomohli na přístupových trasách do školy, při
vystupování dětí z autobusu apod. Vlastně šlo
o jakési rodičovské hlídky. Víceméně jsme tak
reagovali na přání některých rodičů. Městská
policie se zavázala, že rodiče proškolí.
A jaký je po dvou letech výsledek? Nijaký,
a je to škoda. I když víme, že je to práce časově náročná, legislativně patřičně neošetřená…
Ale z vlastní zkušenosti vím, že třeba v Nizozemí toto bez problému funguje a v našem
partnerském městečku Gerbrunn prý také. Já
osobně to považuji za velmi přínosné.
Každý den se setkávám s ohlasy na školu.
S kritikou často (a to je v pořádku), zřídka
i s pochvalou. Někdy se až divím, jak se neexistující školní pseudojevy rychlostí světla
řítí po městě. Dozvídám se věci, nad kterými
s údivem kamením. Ale to bezesporu patří
k věci, hlavu si z toho nedělám. Vím své.
Vypadá to tak, že kritika je fajn, ale když jde

o pomoc, je to trochu problém. Ale i to chápu,
a to nejenom jako ředitel školy, ale i jako rodič
či děda vnoučat. Přesto věřím, že se najdou
rodiče, kterým leží osud školy na srdci a kteří
nám pomohou. V případě, že se rozhodnete
nám pomoci zajistit svým dětem bezpečnou
cestu do školy, prosím ozvěte se buď ředitelství
školy nebo městské policii. Věřím, že najdeme
společnou řeč. Předem Vám děkuji.
PhDr. Zdeněk Moucha,
ředitel Základní školy Černošice

Zejména přechody u školy vyžadují dohled
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Jak probíhají povinné výměny řidičských průkazů
Počet dosud nevyměněných řidičských průkazů na Praze-západ, které podléhají povinné výměně do konce roku 2007, dosahuje nyní zhruba čísla 7 500. Statistiky sice říkají, že je to ještě o něco více a že bychom tedy výměny neměli stihnout, ale praxe ukazuje, že skutečné počty budou minimálně o třetinu nižší a situace nebude tak vážná.
Do statistik totiž není zahrnuta povinná
výměna spojená se změnou údajů a rovněž
nepočítají se staršími občany, kteří se rozhodli odevzdat starý řidičský průkaz a nový
již nepožadovat. Konkrétně to lze předpokládat u osob narozených do 31. 12. 1927
a částečně u osob narozených do 31. 12.
1937. V našem případě jde o 1 776 osob.
Za období červen až srpen 2007 bylo
vyměněno 4 310 řidičských průkazů. Počet
výměn činil v průměru 1 436 za měsíc, tedy
asi 359 za týden. Tímto tempem bychom do
konce roku 2007 byli schopni vyměnit přibližně 5 026 řidičských průkazů. A to nepočítáme s možným nárůstem počtu žadatelů
a tedy s navýšením týdenní kvóty. Přičteme-li pak výše zmíněné faktory zkreslení statistik, lze předpokládat, že zbude jen malé procento z celkového počtu průkazů k povinné
výměně, které nebudou z jiných důvodů
(např. zapomnětlivost, nedůslednost, neinformovanost…) uskutečněny. Domníváme
se, že při stávajícím počtu zaměstnanců, za
předpokladu stávajícího počtu výměn i za
předpokladu navýšení žadatelů je odbor dopravy schopen povinné výměny realizovat
v požadovaném termínu i množství. Jeho
pracovníci pro to udělají vše.
V případě náhlého většího nárůstu žadatelů jsme připraveni upravit pro občany úřední hodiny ve dnech úterý, čtvrtek
a pátek. Ke konci roku také počítáme
i s těmi, kteří chodí tzv. na poslední chvíli.
Ale upozorňujeme: 31. prosince se na ně
z kapacitních důvodů nemusí dostat! Vyzýváme proto již dnes občany, aby výměnu
nenechali na poslední chvíli a vyhnuli se
nepříjemným frontám na úřadu, případně
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se nedostali do výše zmíněné situace, ve
které by jejich požadavek nebylo z důvodu nadměrného počtu žadatelů možno
včas realizovat. Neváhejte a neodkládejte
návštěvu Registru řidičů v Podskalské 19,
Praha 2.

Úřední hodiny
Po, St
8.00 – 17.00
Út, Čt, Pá
8.00 – 12.00
Pro starší občany, kteří již výměny nepožadují, nabízíme možnost zaslat starý
řidičský průkaz s písemným vyjádřením
(opatřeným na úřadě ověřeným podpisem)
poštou. S úřady jednotlivých obcí bude
projednána také varianta, která by umožňovala odevzdání průkazu přímo na obcích.
Ostatním doporučujeme návštěvu v úterý,
čtvrtek a pátek, kdy je návštěvnost menší
než v „klasické“ úřední dny, tedy v pondělí
a ve středu.
Ke konci roku se zřejmě delším frontám
na přepážkách nevyhnete v žádný den, zcela
jistě se ale vyhnete sankcím od jednoho do
30 tisíc Kč, které by vás mohly čekat v roce
2008. Cesta k nám vás vyjde levněji.
A ještě připomínáme termíny povinných
výměn řidičských průkazů. Průkazy vydané:
• od 1. 7. 1964 do 31. 12. 1993 (typy
CZ 1-3) je občan povinen vyměnit do
31. 12. 2007,
• od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000 (typy
CZ 4-5) je občan povinen vyměnit do
31. 12. 2010,
• od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 (typ CZ 6) je
občan povinen vyměnit do 31. 12. 2013.
Mgr. Pavel Juřica, vedoucí odboru dopravy

z radnice

Karlická zůstává nedokončená, varianty řešení nebyly akceptovány

V rámci plánu obnovy významných černošických komunikací byla v průběhu května
až července zrekonstruována ulice Karlická. Obousměrná komunikace dostala kvalitní
živičný povrch, chodníky byly provedeny v zámkové dlažbě včetně moderního barevného odlišení vjezdů a vchodů a s bezpečnostními prvky pro vozíčkáře a nevidomé.
Nicméně věc má háček. Z celkové re- tak není. A to i přesto, že jim byla předložena
konstrukce Karlické byl vypuštěn zhruba skutečně nadstandardní varianta. Moderně
125 metrů dlouhý úsek, a to v místě před opravená Karlická je tak přerušena za deště
domy Stavebního bytového družstva Černo- bahnitým a za sucha prašným úsekem. Rašice. Obyvatelé domů s obnovou tohoto úse- dost z toho nemají ani řidiči, pro které jsou
ku nesouhlasí z obavy, že okolo projíždějící vystupující kanalizační šachty a nerovný
auta budou překračovat povolenou rychlost povrch překážkou v silničním provozu, ale
a rovněž z obavy před odklonem těžké do- ani chodci, kterým chybějící část chodníku
znesnadňuje průchod touto lokalitou. Vznikpravy z Vrážské pod okna jejich domů.
la tak paradoxní situace, kdy požadavek
Ve snaze dokončit zmíněný úsek jednalo
družstevníků na udržení bezpečnosti má za
město s majiteli pozemků o možných varinásledek pravý opak.
Ing. Jan Skalický,
antách provedení této komunikace tak, aby
vedoucí odboru investic a správy majetku
byl brán zřetel na jejich výhrady. Na základě
těchto jednání, jejichž součástí byly i veřejné
prezentace záměru, předložilo město družstevníkům formou osobního dopisu určité
varianty řešení.
Jednou z variant je zpomalovací vyvýšená
lavice z pojezdové zámkové dlažby v celé šíři
komunikace, na které by byla podélným pruhem na straně družstevních domů vymezena
podélná stání pro parkující vozidla. Kombinací lavice a podélných stání by byl dostatečně zajištěn pomalý průjezd vozidel. Další
variantou je doplnění chybějícího chodníku
podél družstevních garáží, které by propojilo
nové chodníky vybudované v rámci rekonstrukce Karlické a vytvořilo tak bezpečný
průchod pěších celou oblastí.
Protože reakce oslovených majitelů pozemků jsou nejednotné a k realizaci rekonstrukce zbývajícího úseku Karlické je
zapotřebí souhlasu všech těchto vlastníků,
nemůže město naplánovanou rekonstrukci
dokončit.
Zatímco drtivá většina obyvatel města by
takto opravenou komunikaci před svým domem přivítala, v případě družstevníků tomu

Zřejmě na podporu postoje družstevníků
a za účelem vymezit jejich pozemky vyrostla
v neopraveném úseku Karlické podivná stavba
zasahující do komunikace.
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z radnice

Město zahajuje třídění dalšího druhu odpadu – nápojových kartonů

Město Černošice ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s., zahajuje v měsíci říjnu
třídění dalšího druhu odpadu z komunálního odpadu, a to nápojových kartonů (tetrapaků). Jedná se především o obaly od džusů, mléčných výrobků, vína apod., které se staly již
běžnou součástí našich nákupů.
Někteří z nás oceňují snadnou skladovatelnost tohoto obalu, jiní to, že nápoje
mají delší trvanlivost, takže se nemusejí tak
často nakupovat. Málokdo se však zamýšlí
nad dalším „životem“ této krabice poté, co
se změní v odpad.
Rádi bychom vám proto chtěli nápojové
kartony „představit“, vysvětlit, proč byste je
měli sbírat v rámci tříděného sběru odpadů
a objasnit technologii jejich zpracování a poté i dalšího využití.
Proč třídit nápojový karton
Podobně jako velké množství odpadu,
které končí na skládkách a ve spalovnách,
i nápojové kartony obsahují cenné suroviny, Tato samolepka označuje kontejner, do kterého
lze odkládat použité nápojové kartony.
které lze recyklovat a velmi dobře využít. Lze
je zužitkovat dvěma způsoby, a to v papír- označených kontejnerů byly odkládány pounách a na výrobu stavebního materiálu.
ze vypláchnuté nápojové kartony.
V našich obchodech se vyskytují dva tyKde budou kontejnery umístěny?
py nápojových kartonů, a to tzv. aseptický • ulice Komenského (naproti kostelu),
(UHT) určený pro trvanlivé výrobky, a neaseptický pro výrobky určené k okamžité • ulice Smetanova
spotřebě (pasterované). Oba typy se liší • před areálem technických služeb
počtem a složením jednotlivých vrstev. Nea- • ulice Karlická
septický se skládá ze tří vrstev polyethylenu
Do každé, i té nejmenší kuchyně se vejde
a jedné vrstvy kvalitního, papírnami žádanétaška,
do které je možné kartony shroho bezdřevého kartonu. Aseptický je složitějmažďovat,
nebo je lze třídit do speciálních
ší, skládá se nejen ze čtyř vrstev polyethylenu
a bezdřevého kartonu, ale obsahuje také hli- oranžových pytlů, jež si budou moci občané
ník, který chrání obsah proti pronikání svět- vyzvednout ZDARMA na podatelně MěÚ
la. Papír má nosnou funkci a polypropylen je v ulici Riegrova a v technických službách
využívám především proto, že nepropouští v ulici Topolská 660.
vodu a mikroorganismy.
Kam nápojový karton odkládat
Nápojové kartony se budou moci odkládat
do přistavených 1100L kontejnerů s oranžovým víkem, na nichž budou umístěny
samolepky vyzývající k odkládání použitých
nápojových kartonů. Je nutné, aby do takto
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Nápojové kartony vymyjte malým množstvím vody, rozložte rohy a stlačte! Pokud nápojový karton obsahuje umělohmotný uzávěr,
není třeba ho odstraňovat.
Příště: O využití vytříděných nápojových
kartonů.
Renáta Petelíková, odbor technické služby

z radnice

Akce Kontejnery podzim 2007 pokračuje
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny vždy od 9.00 do 14.00 (odpad
přinesený po čtrnácté hodině pracovníci svozu odmítnou) v těchto termínech a ulicích:
6. října
Mokropsy (Dr. Janského)
Černošice (Libušina)
Černošice (Karlická)
Černošice (u kostela)
13. října
Černošice (Poštovní)
Mokropsy (u pekárny)
Vráž (Husova–Majakovského)
Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty)
20. října
Vráž (Dobřichovická – u trafostanice)
Karlštejnská (u trafostanice)
Černošice (Radotínská–Sadová)
Černošice (v Kosině)

27. října
Mokropeská (roh na Višňovce)
Vráž (samoobsluha u trafiky)
U Mašitů
Mokropsy (Šeříková).
Do kontejnerů nepatří:
sklo, plasty, papír, železný šrot (lze
odevzdat hasičům Mokropsy), lednice
– nebezpečný odpad (zdarma do technických služeb – TS), barvy, ředidla a jiné chemikálie (zdarma do TS), bioodpad (větve, tráva apod.) je svážen každé
úterý v biopytlích, které lze zakoupit na
MěÚ či v TS.
Prosíme občany, aby dbali pokynů obsluhy, odpad ukládali pouze do kontejnerů
a neznečišťovali okolí!

V posledních zářijových dnech se pracovníci odboru technické služby věnovali pravidelné
údržbě veřejné zeleně
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z města a okolí

Podnapilý muž usnul uprostřed křižovatky

Počátkem září ve večerních hodinách
přijala městská policie oznámení, že
uprostřed křižovatky ulic Revoluční
a Slunečná leží bezvládné tělo. Hlídka,
která na inkriminované místo dorazila,
zjistila, že jde o podnapilého muže, jenž
na nebezpečném místě prostě usnul. Poté,
co jej policisté probudili, se zvedl a odešel
domů.
Zloděj ukradl autorádio – 24. srpna
v odpoledních hodinách přijala hlídka
městské policie oznámení, že v ulici Sadová se neznámý pachatel vloupal do
zaparkovaného osobního vozidla, ze kterého odcizil autorádio. Věc byla předána
Policii ČR.
Dopravní nehoda bez zranění – 27. srpna okolo poledne přijala městská policie
oznámení, že u železničního přejezdu
v Černošicích došlo k dopravní nehodě
dvou vozidel, při které nebyl nikdo zraněn
a vzniklá škoda byla odhadnuta na zhruba
30 tisíc. Řidiči se na místě dohodli, že událost vyřídí jejich pojišťovny z povinného
ručení a že tedy není třeba volat dopravní
policii. Podle novely zákona 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích,
lze takto řešit dopravní nehodu v případě,
že vzniklá škoda na vozidlech není vyšší
než 50 tisíc korun, nedošlo ke zranění
osob a nebyla poškozena třetí osoba, čímž
se rozumí poškození služebního vozidla
nebo poškození veřejného zařízení (svodidla, sloupy veřejného osvětlení, dopravní značení atd.).
Řidič poškodil plot a ujel – 29. srpna
v odpoledních hodinách přijala městská
policie oznámení, že v ulici Slunečná
kdosi poškodil vozidlem oplocení soukromého pozemku. Jelikož šlo o neznámého
pachatele, jenž z místa dopravní nehody
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ujel, byla věc předána na místo přivolané
Policii ČR.
Strážnici zloděje dopadli – 4. září v časných ranních hodinách oznámil městské
policii ženský hlas, že postava v maskáčové bundě s basebalovou čepicí na hlavě
vylomila dveře u stánku na městské pláži
v Mokropsech a vnikla dovnitř. Hlídka,
jež na místo přijížděla, uviděla prchajícího muže, kterého zadržela a předala
Policii ČR k dalšímu šetření.
Manželská rozmíška bez zranění – 4. září ve večerních hodinách oznámila městské policii žena, že byla fyzicky napadena
svým manželem. Hlídka na místě zjistila,
že napadená nepožaduje lékařské ošetření. Strážníci poté oba manžele poučili,
že se jedná o návrhový přestupek s tím,
že celou věc oznámí správnímu orgánu
městského úřadu.
Vrak musí být odtažen – 10. září zjistila
hlídka městské policie, že v ulici Komenského stojí vrak vozidla Ford Sierra červené barvy bez registrační značky. Na vrak
byla umístěna výzva k jeho odstranění.
Majitel vozidla je povinen vozidlo z veřejné komunikace odstranit do dvou měsíců
od vyvěšení výzvy. Pokud tak neučiní, bude vozidlo na jeho náklady odtaženo
Josef Dovjak, městská policie

z města a okolí

Oslavenci si zavzpomínali nad fotografiemi starých Černošic
Už tradičně po uplynutí jedné čtvrtiny
roku zavítali černošičtí senioři, tentokrát
opravdu v hojném počtu, do společenského sálu Domu s pečovatelskou službou,
aby tu všichni pohromadě oslavili svá
významná životní jubilea. Přátelské setkání se konalo 19. září a oslavencům přišla
popřát hodně zdraví a pohody do dalších
let místostarostka Helena Lnagšádlová.
Spolu s ní přišly černošickým seniorům
popřát a popovídat si s nimi také členky
sociální komise. Dětské zpěváčky, kteří
při několika posledních setkáních bavili
seniory přednesem populárních písniček,
vystřídala tentokrát paní učitelka Základní
umělecké školy a koncertní violistka Jana
Vavřínková (na snímku vpravo), v jejímž
podání zazněly skladby J. Brahmse, N.
Rimského-Korsakova a J. S. Bacha. A jako
vždy si oslavenci zavzpomínali nad fotografiemi starých Černošic, které pro ně
shromáždila organizátorka historických
(sj)
výstav paní Milena Křížová.
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z města a okolí

První rekord Černošické míle byl překonán hned dvakrát

Počátkem září si v Černošicích dali dostaveníčko milovníci jízdy na kolečkových
bruslích. Město pro ně připravilo inline
odpoledne, v jehož rámci se jela časovka
jednotlivců nazvaná Černošická míle. Do
časovky se přihlásilo úctyhodných třiašedesát závodníků, mezi kterými nechyběli
bruslaři z absolutní špičky. Například mistr
republiky v inline maratónu Matěj Krupka
nebo Petr Lochman, kterého pořadatelé
požádali, aby jako předjezdec stanovil základní rekord trati.

Čerstvě vytvořený rekord časem 2:19:10
byl poté v časovce překonán hned dvakrát,

1

a to Pavlem Krobem (2:18:72) a vítězem
Matějem Krupkou, který se vřítil do cíle
v čase 2:12:34. V kategorii žen zvítězila
časem 2:40:55 Nikola Kubelková. Vítězové
obdrželi od starosty města a také účastníka
závodu Aleše Rádla poukázku na nákup
inline výbavy v hodnotě 3 000 Kč. V dětské
kategorii nebyl čas rozhodující, a proto
všichni účastníci dostali sladkou odměnu.
Hned první ročník Černošické míle se
vydařil nejen širokým startovním polem,
ale také mohutnou diváckou kulisou. Těšme se proto na ten následující.
Pavel Blaženín

2

1 – starosta Aleš Rádl předává cenu vítězi kategorie mužů Matěji Krupkovi; 2 – první místo
v kategorii žen pro sebe získala Nikola Kubelková; 3 – první odstartoval profesionální jezdec,
který stanovil základní rekord trati; 4 – u prezentačního stánku a poté se stopkami v rukou se
o kvalitní průběh celého odpoledne postaraly paní Hrochová, paní Andrštová a paní Kučerová;
5 – konečně je tu cíl; 6 – velký výkon vyžaduje perfektní přípravu; 7 – na start Černošické míle
se postupně postavilo třiašedesát borců.
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z města a okolí
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z města a okolí

Tělocvičná jednota Sokol otevřela hřiště s umělým povrchem

V pátek 14. září jsme se dočkali. Po několikaletém úsilí vybudovat hřiště s umělým povrchem na stávajícím asfaltovém hřišti u sokolovny se splnil sen zejména
trenérům, cvičitelům a dětem, kteří v jednotě hrají košíkovou. Dali jsme sami sobě i veřejnosti dar k 95. výročí Tělocvičné jednoty Sokol Černošice, které budeme
oslavovat v příštím roce.
Nové hřiště je víceúčelové, vhodné pro roce směřovala na ČEZ, který vyhlašoval
košíkovou a tenis (pro tyto sporty je vyba- akci Oranžové hřiště (s úplnými náklady
veno vším potřebným včetně nalajnování), do 2 mil. Kč na vybudování hřiště dokonce
ale dá se zde hrát i florbal a fotbálek. Tím se bez přispění vlastními prostředky), ale ani
velmi zkvalitnily podmínky pro sportová- v tomto případě jsme neuspěli, i když jsme
ní, umělý povrch (stejný jako u školy) šetří přesně splnili veškeré podmínky a s podáklouby i šlachy a splňuje veškeré zdravotní ním žádosti nám pomáhal Městský úřad
požadavky.
Černošice. V roce 2007 byly podmínky
Pořídit takové hřiště není jednoduché, v akci Oranžové hřiště výrazně pozměněinvestice na jeho vybudování dosáhla ny (cílová dotace pouze do 200 000 Kč),
téměř jednoho milionu korun, a nedá se prostřednictvím městského úřadu jsme
budovat po kouskách podle toho, jak se znovu zažádali, ale ani v tomto případě
podaří sehnat peníze. V roce 2006 jsme jsme neuspěli.
žádali o dotaci na toto hřiště Středočeský
kraj, ale neúspěšně. Další žádost v témže

Rozhodli jsme se proto jednat sami,
tj. sdružit prostředky z různých zdrojů.

Slavnostního přestřižení pásky při otevírání nového hřiště se společně ujali místostarostka
Helena Langšádlová a Ing. Vojtěch Dyk, starosta sokolské Župy Jungmannovy.
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z města a okolí
Letos se nám podařilo získat grant Středočeského kraje na vybudování hřiště,
příspěvek města Černošice na práci s mládeží, dotaci nadace Zlatá Praha a využili
jsme rovněž vlastní prostředky. Na pokrytí
zbytku nákladů (500 000 Kč) jsme získali
bezúročnou půjčku od města Černošice
se splatností čtyři roky. Bude to pro nás
znamenat hodně šetřit, snažit se pronajímat hřiště ve volných hodinách za úplatu,
ale máme velkou radost z toho, že takové
hřiště máme. Budou ho využívat nejen
členové Sokola (přibližně 350 členů, dětí
i dospělých), ale za přesně stanovených
pravidel i veřejnost.
Hřiště stojí na pozemku TJ Sokol Černošice, která je samostatným právním subjektem organizačně začleněným v ČOS. Za
hospodaření s majetkem jednoty odpovídá
výbor svým členům, kteří ho zvolili. Je to
obdobné jako zimní stadion, fotbalové hřiště nebo tenisové kurty, jež také patří nějaké
organizaci. Tak jako chodí veřejnost bruslit
nebo hrát tenis, umožníme samozřejmě
i my za podmínek daných provozním řádem
využívání hřiště veřejností.
Hřiště budeme přednostně využívat pro
cvičení Sokola a pro akce organizované
Sokolem. Neobsazené hodiny budou k dispozici členům Sokola a neorganizované
veřejnosti za úplatu. Pro tu garantujeme 15
hodin týdně s rezervací předem u správce
hřiště. Členové Sokola mají možnost využívat hřiště zdarma 1 hodinu týdně (podmínkou jsou zaplacené členské a oddílové
příspěvky), také s rezervací u správce.
V žádném případě ovšem není možno
nechat hřiště celodenně otevřené. Všichni
víme, že cokoliv je veřejně přístupné bez
dozoru, je ve velmi krátké době zničené,
což nemůžeme připustit.
Kromě umělého hřiště máme v areálu
i antukové hřiště na volejbal či nohejbal

a zahradu se cvičebními prvky, pískovištěm
a posezením. I tyto prostory jsou k dispozici v časech, kdy je nevyužíváme pro cvičení
či Sokolem organizované akce. To vše znají
občané z akcí pro veřejnost – reje čarodějnic, veřejných závodů, her k ukončení
cvičebního roku, oslav Dne dětí, tábora
modelářů atd.
Domníváme se, že hřiště bude využíváno
v co největším rozsahu k plné spokojenosti
nás všech. V budoucnosti (asi dost vzdálené), bychom rádi hřiště s umělým povrchem na zimu zastřešovali nafukovacím
krytem, nebo ještě raději zde měli krytou
halu přes celé hřiště i s dalším zázemím,
jako je sauna či posilovna. To jsou ovšem
sny, které bez spolupráce se sponzory (přes
opakované výzvy se dosud nepřihlásili) zatím asi nenaplníme.
Pravidla pro využívání víceúčelového
hřiště s umělým povrchem i pro využívání antukového hřiště a travnatých ploch
Sokola Černošice s uvedenými cenami za
pronájem sportovních ploch jsou uvedeny
na internetové stránce Sokola Černošice
(www.sokol.mestocernosice.cz ) a na nástěnkách Sokola.
Pronájem hřiště s umělým povrchem:
80 Kč/os/hod.
tenis
200 Kč/hod.
basket
1 000 Kč
půldenní rezervace
2 000 Kč
celodenní rezervace
Pronájem ostatních sportovních ploch:
antuk. hřiště 20 Kč/os/hod. (min. 100 Kč)
80 Kč
běžecká dráha, doskočiště
500 Kč
půldenní rezervace
1 000 Kč
celodenní rezervace
Správce hřiště: Theodor Korn,
tel. 722 642 917, 251 640 489, rezervace
minimálně den předem.
Za výbor Sokola Černošice Hana Fořtová
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z města a okolí

Komunitní škola v letošním školním roce

Na začátku každého školního roku si naše škola připomíná, že je školou komunitní. Před několika lety, když tento projekt vznikal, se již počítalo s tím, že „černošický
kulturák“ skončí a život nejrůznějších aktivit se přenese na půdu školy. Pravda, za
těch pár let se leccos stalo, kulturák vydržel a žil, ale teď už je proklamované bourání tady. A škola přebírá a naplňuje to, co uváděla ve svém programu již dříve.
Připomeňme si, že komunitní škola je
taková škola, která kromě tradičního vzdělávání nabízí i další mimoškolní aktivity. Je
postavena na třech základních principech:
• vzdělávání je celoživotní proces

na PC a v mnohém dalším. Nabídka kurzů
se odvíjí podle zájmu občanů města (nejenom žáků a jejich rodičů).

• neustále se snažit o vlastní zdokonalování.

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

Co přinese komunitní škola občanům?
• poznání základní školy ,,zevnitř“
• každý jedinec nese odpovědnost za kvali- • zvýší efektivitu městských investic do
tu života ve své komunitě
vybavení a chodu školy
• každý člověk má právo se podílet na • zvýšení občanského vědomí a významu
uspokojování potřeb obyvatel své komuškoly, loajálnost ke škole
nity.
• zvýšení úrovně znalostí občanů města
Myšlenka komunitního vzdělávání vy- • překonat izolovanost internetovského způchází z prostého faktu, že je to právě škola,
sobu života
která je fungující veřejnou organizací skoro
• aktivní trávení volného času.
v každé obci a je obvykle zřízena z komuVeškeré Vaše podněty, Váš zájem a požanálních rozpočtů, tedy vlastněna občany.
davky
uvítáme na mail adrese:
Jedním ze základních poslání těchto škol
zscernos@mbox.vol.cz.
nebo přímo na
je přitáhnout maximum lidí a vytvořit z ní
telefonu
ZŠ
Černošice
–
251
001 602.
místo pro generační, kulturní, komunitní
Aktuální přehled aktivit školy
a sociální dialog a prostor pro odpočinek,
vzdělávání a setkávání. Komunitní se stane
V následující tabulce uvádím aktivity,
každá škola, která přijme principy a snaží které má již škola uzavřené na letošní
se naplňovat myšlenku komunitního vzdě- školní rok. Jde o stručný přehled, který
lávání, tj. je připravena a ochotna:
vyjadřuje stav k 25. září. Je samozřejmos• být otevřena aktivitám nad rámec běžné- tí, že další aktivity budou přibývat. Doho provozu
poručujeme proto sledovat naše webové
• rychle a kvalitně reagovat na veškeré po- stránky (www.zscernosice.cz), popřípadě
se informovat na výše uvedeném telefontřeby obyvatel čtvrti, města nebo obce
ním čísle.
• nabízet vysoký standard služeb

Ke vzdělávání občanů dochází v kurzech
probíhajících v odpoledních a večerních
hodinách pod vedením lektorů v prostorách školy. Zájemci o vzdělávání budou
získávat znalosti a vědomosti v kurzech se
zaměřením na výuku cizích jazyků, práce
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PhDr. Zdeněk Moucha,
ředitel Základní školy Černošice

z města a okolí

Kroužky a zájmové útvary pro školní rok 2007/2008
název kroužku

doporučený věk

Hudební škola
Yamaha

od 18 měsíců

Mokropsy

místo

út 13,30

termín

Hádková

kontakt

Míčové hry

mladší škol. věk

Mokropsy

čt 13,30–15,00

Hrochová 251001793

Lakros

od první třídy

Mokropsy

po 14,30–16,20

Baráková

251001600

Florbal

od páté třídy

Mokropsy

pá 13,30–15,00

Vodička

251001793

Keramika

pro všechny

Mokropsy

út 14,30–16,00

Jandáková 251001609

724715762

čt 13,30–14,30
pá 13,30–15,00
Německý jazyk

pro páté třídy

Chorus Angelus

Mokropsy

čt 13,40–14,25

Venclíčková 251001609

Mokropsy

po 13,55–14,40

Ullrichová

Taneční studio
Fantazie

pro všechny

Mokropsy

čt 15,30–18,30

Filipová

Alotrium – šerm

starší děti

Mokropsy

út 18,30–20,00

Kutílek

257215424

pá 18,00–20,00
Cvičení jógy
Nevers – šerm

starší děti

Komenského

po 19,00–20,45

Vlček

Komenského

st 18,00–20,00

Kopačka

775340412

čt 17,30–19,00
Sportovní hala

pro všechny

Mokropsy

Autoškola
Aerobik

celý týden

Holoubková 606576283

út 15,00–19, 00
malé děti

Mokropsy

po 14,30–16,30

Ottomanská

st 16,30–18,30
Aerobik

pro starší děti
a dospělé

Mokropsy

po 20,00–21,00

Krobová

st 20,00–21,00

Zápis žáků do prvních tříd se koná 24. ledna 2008

Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Černošice pro
školní rok 2008/9 se koná 24. ledna 2008 od 14.00
do 19.00 v budově školy v ul. Pod Školou 447.
Zapsány budou děti narozené od 1. září 2001 do
31. srpna 2002. Přednostně budou zapsány děti
s trvalým bydlištěm v Černošicích a ve Vonoklasech (spádová oblast). Prosíme, abyste k zápisu
přinesli rodný list dítěte. Upozorňujeme, že zákonný zástupce může pro žáka zvolit jinou než
spádovou školu. V takovém případě však nemusí
být žák vždy přijat – důvodem nepřijetí je především naplnění nejvyššího povoleného počtu
žáků školy, uvedeném v rejstříku škol.
O odkladu začátku povinné školní docházky rozhoduje ředitel spádové školy či školy,
kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Začátek

docházky odloží na základě písemné žádosti
zákonného zástupce doložené doporučujícím
posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Tím může
být v konkrétním případě i dětský lékař či
praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména
v situacích, kdy k odložení docházky dojde
z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého
onemocnění apod. V případě, že je dítě v lékařské péči pro jiné zdravotní obtíže, je třeba
trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař-specialista, např. alergolog,
neurolog, kardiolog atd. Ředitel žádosti o odložení docházky vyhoví pouze v případě, že obě
posouzení budou kladná.
PhDr. Zdeněk Moucha, ředitel školy
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z radnice

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 (vyhláška o odpadech)

Zastupitelstvo města Černošice se na svém zasedání dne 3. 9. 2007 usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému
nakládání se stavebním odpadem na území města (vyhláška o odpadech). Vyhláška nabývá účinnosti dne 11. 10. 2007.
Článek 1
po vytřídění všech složek uvedených
v článku 3 písmeno a), b), c), d), e),
Předmět a působnost vyhlášky:
Vyhláška stanoví systém shromažďo- d) velkoobjemový odpad je odpad, který
nelze pro jeho rozměry odkládat do
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání
sběrných nádob na směsný komunální
a odstraňování komunálních odpadů
odpad, např. matrace, koberce, vyřazevznikajících na území města Černošice,
ný nábytek, podlahové krytiny,
včetně systému nakládání se stavebním
odpadem. Tato vyhláška je závazná pro e) odpad ze zeleně (bioodpad) je listí,
všechny fyzické osoby, které produkují
tráva, drobné větve ze zahrad fyzických
komunální a stavební odpad na území
osob a vánoční stromky,
města.
f) sběrná nádoba je typizovaná nádoba
Článek 2
určená k odložení složek komunálního odpadu (popelnice, kontejner,
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
velkoobjemový kontejner), která je ve
a) komunální odpad je veškerý odpad
vlastnictví občanů, města, případně
vznikající na území města při činnosti
svozové společnosti, která nádobu
fyzických osob, který je uveden jako
pronajímá,
komunální odpad v zákonu č. 185/
2001 Sb., o odpadech a v jeho prováděcím právním předpisu, s výjimkou
odpadů vznikajících u právnických
osob nebo fyzických osob oprávněných
k podnikání,
b) nebezpečné složky komunálního
odpadu jsou všechny složky komunálního odpadu, které jsou podle
zákona o odpadech nebezpečným
odpadem, např. baterie, zbytky barev
a rozpouštědel, zbytky spotřební chemie, pesticidy, upotřebené motorové
a převodové oleje, léky, znečištěné
obaly, nekompletní ledničky, televizory a monitory,
c) směsný komunální odpad je zbylá složka komunálního odpadu, která zůstane
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g) pytle na sběr směsného komunálního
odpadu jsou mimořádný prostředek
sběru směsného komunálního odpadu,
který nahrazuje sběr do typizovaných
sběrných nádob; používají se v případě
znepřístupnění ulic při rekonstrukci
povrchů komunikací apod.,
h) dostatečný objem sběrné nádoby na
směsný komunální odpad je takový
vnitřní objem sběrné nádoby, nebo
součet vnitřních objemů sběrných
nádob, který při dané četnosti svozu
odpadu a při daném počtu trvale hlášených osob v daném objektu umožňuje uložit směsný komunální odpad
vznikající při provozu domácností
v objektu do sběrné nádoby,

z radnice
i) svoz nebezpečných složek komunálních
odpadů je sběr a odvoz nebezpečných
odpadů, prováděný na objednávku ze
sběrného místa,
j) objekt je bytový nebo rodinný dům
nebo stavba, ve které je alespoň jeden
byt, nebo stavba sloužící individuální
rekreaci,
k) svozová společnost je oprávněná osoba, se kterou město uzavřelo smlouvu
o zajištění systému nakládání s komunálním odpadem,
l) sběrné místo je zařízení, ve kterém
mohou fyzické osoby odkládat vytříděné složky komunálního odpadu pod
dozorem obsluhy; sběrné místo je také
shromažďovací místo nebezpečného
odpadu a místo zpětného odběru
kompletních použitých elektrických
a elektronických zařízení (dále jen
elektrozařízení),
m) stavební odpad je odpad vzniklý při
stavební činnosti fyzických osob, např.
beton, cihly, tašky, keramika, materiály s obsahem sádry, vytěžená zemina
a kamení; stavební odpad nepatří do
kategorie komunálních odpadů, není proto zařazen do odpadů, jejichž
odstranění je podle zákona hrazeno
z rozpočtu města,
n) okolí sběrných nádob je prostor vymezený vzdáleností 1 m (všemi směry) od
stanoviště sběrných nádob,
o) stanoviště sběrných nádob je místo,
které se pro směsný komunální odpad
nachází v domě nebo v přiměřené
vzdálenosti od domu, a na kterém
jsou umístěny odpadové nádoby pro
dočasné shromažďování odpadů do
doby svozu,

p) místo přistavení sběrné nádoby ke svozu směsného komunálního odpadu je
místo, ze kterého se svoz odpadů provádí, vzdálené maximálně 7 m od kraje
vozovky, na které lze sběrnou nádobu
umístit pouze ráno v den svozu.

Komunální odpad
Článek 3
1. Komunální odpad se v systému nakládání s komunálním odpadem třídí na
tyto složky:
a) sklo, b) papír, c) plast,
d) odpad ze zeleně (bioodpad),
e) objemný odpad,
f) nebezpečné složky komunálního
odpadu,
g) směsný komunální odpad.
2. Město na části svého území může organizovat i tříděný sběr jiných složek
odpadu, a to dočasně (zkušebně) nebo
trvale.
Článek 4
Místa určená k odkládání
1. Místa určená k odkládání komunálního odpadu jsou: vnitřní prostory
sběrných nádob pro jednotlivé složky
komunálních odpadů; sběrné nádoby
jsou umístěné na zpevněných plochách, případně na pozemních komunikacích a jiných vhodných prostranstvích města.
2. Roztříděné složky komunálního odpadu se ukládají do sběrných nádob:
a) sklo (do kontejnerů označených
nápisem a zelenou barvou),
b) papír (do kontejnerů označených
nápisem a modrou barvou),
c) plast (do kontejnerů označených
nápisem a žlutou barvou),
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z radnice
d) bio-nádoby a biopytle (na odpad
ze zeleně a kuchyňský odpad, např.
slupky od brambor apod.).
Bionádoby konstrukčně odpovídají
procesům kompostování a jsou velmi
vhodné pro skladování odpadu ze
zeleně, případně lze také pro odložení
tohoto druhu odpadu použít nádoby
klasické, určené pro směsný komunální odpad, ty je nutné označit nálepkou
BIOODPAD; tuto nálepku si mohou
občané a majitelé rekreačních objektů
vyzvednout na MěÚ, Riegrova 1209,
nebo na odboru technické služby, Topolská 660; nálepku získají zdarma; bionádoby a nádoby označené samolepkou BIOODPAD jsou vyprazdňovány
v rámci svozu bioodpadu.
Dále je možné bioodpad ukládat do
speciálních pytlů, které lze zakoupit na
MěÚ, Riegrova 1209, nebo na odboru
TS, Topolská 660. Jedná se o speciální pytle s maximální nosností 15 kg.
Svoz těchto pytlů probíhá současně se
svozem bioodpadu z nádob výše popsaných. Místo, kam občané tyto pytle
odkládají v předvečer svozového dne
(tj. pondělí), je jakékoliv místo, odkud
je odvážen směsný komunální odpad
(kam jsou přistavovány se směsným
komunálním odpadem).
Bioodpad lze také odložit každé pondělí a středu od 7 do 17 hodin a v sobotu
dle otevírací doby sběrného místa na
nebezpečné odpady v areálu odboru
TS, Topolská 660, do vyhrazeného velkoobjemového kontejneru.
3. Směsný komunální odpad:
a) v individuální zástavbě zpravidla do
kovových nebo plastových nádob
(popelnic) hnědé nebo černé bar-
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vy o objemu 70 litrů až 360 litrů,
v sídlištní zástavbě do plastových
nebo kovových kontejnerů hnědé
nebo černé barvy s horním výsypem o objemu 660 litrů až 1100
litrů. Nádoby na směsný komunální
odpad jsou v majetku občanů nebo
majitelů nemovitostí určených k rekreaci,
b) pytle označené svozovou firmou
– tyto pytle jsou k zakoupení pouze
u svozové firmy; bývají používány
pouze při mimořádném množství
odpadu, kdy občanům nestačí kapacita vlastních nádob na směsný
komunální odpad,
c) velkoobjemové kontejnery pro objemné odpady – objemný odpad má být
ve stanovených termínech předáván
na místech přistavení sběrných nádob. Objemné odpady lze předávat
k odvozu pouze v den stanoveného
termínu odvozu přímo pracovníkům svozové firmy.
4. Sběrné místo města Černošice na adrese Topolská 660 slouží pro příjem
jednotlivě vytříděných druhů odpadů
(nebezpečné složky komunálního odpadu, bioodpad).
5. Lékárny, specializované obchody, veřejné budovy a školy, pokud je v nich
organizován sběr určitých složek komunálního odpadu (např. baterie, staré
léky, rtuťové teploměry).
6. Odpadkové koše, které jsou umístěny na
veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného směsného
komunálního odpadu.
7. Jiná místa, pokud slouží ke sběru určitých složek komunálního odpadu.

z radnice
Článek 5
Povinnosti fyzických osob
1. Fyzické osoby jsou povinny:
a) při své činnosti nebo v rozsahu své
působnosti předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství,
b) komunální odpad třídit na složky
uvedené v článku 3 odst. 3.1, odkládat na místa určená k odkládání
komunálního odpadu dle článku 4,
c) ukládat do sběrných nádob pouze
ty složky, které odpovídají označení
sběrné nádoby dle článku 4,
d) popel do sběrných nádob na směsný
komunální odpad odkládat až po
jeho úplném vychladnutí,
e) nebezpečné složky komunálního
odpadu předávat pouze v určenou
dobu na sběrném místě,
f) objemný odpad odkládat na místa
přistavení sběrných nádob dle kalendáře odvozu odpadů pouze v den
a hodinu přistavení těchto nádob.
2. Pořízení, výměnu či opravu sběrných
nádob na směsný komunální odpad si
zajišťuje občan, bytové družstvo apod.
na vlastní náklady. Jejich vzhled není
určen, pouze musí splňovat technické podmínky k výsypu (ne všechny
nádoby na trhu lze vyklápět pomocí
nástaveb na svozových autech, proto
je vhodné se informovat na typ potřebných nádob buď na odboru TS,
nebo u svozové firmy). Nádoby jsou
občané a majitelé nemovitostí povinni přistavit svozové společnosti večer
před dnem vývozu tak, aby mohlo
dojít k jejich výsypu, nejdále 3 metry
od komunikace, kudy projíždí svozové
vozidlo.

Článek 6
Frekvence svozu
1. Pravidelný svoz směsného komunálního odpadu a jeho vytříděných složek
podle článku 3, odst. 3.1, písmeno a),
b) a c) provádí svozová společnost ve
všech částech města podle stanoveného harmonogramu zveřejněného na
internetových stránkách města, s obvyklou frekvencí 1× týdně u směsného
komunálního odpadu a u vytříděného
komunálního odpadu – 2× týdně u papíru a plastů, 1× za 14 dní u skla, od
1. 4. do 31. 10. 1× týdně u bioodpadu,
v období od 1. 11. do 31. 3. 1× za 14 dní
u bioodpadu.
2. V případě, že svozová společnost nesplní harmonogram svozu, zajišťuje
náhradní svoz neprodleně, nejpozději
však následující den po neuskutečněném svozu odpadu.
3. V případě nesjízdnosti komunikací
(sníh, led, rozkopaná komunikace)
svozová společnost uskutečňuje svoz
do 24 hodin po ukončení nesjízdnosti.

Stavební odpad
Stavební odpad se ukládá na skládce
k tomu určené, z technických důvodů není možné ho shromažďovat na sběrném
místě. Občan s tímto odpadem nakládá
podle zákona o odpadech na své náklady.
Pracovníci odboru TS předají zájemcům
seznam firem, kterým lze tento odpad za
úplatu předat.
Stavební odpad nepatří mezi odpady
komunální, nespadá tedy do skupiny
odpadů odstraňovaných na náklady
města.
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z radnice

20. schůze rady města
konaná 20. srpna 2007
Odbor investic a správy majetku

• rada města souhlasí s rekonstrukcí rodinného domu č. p. 376 ve Střední ulici podle
předložené dokumentace
• rada města souhlasí se změnou užívání části
rodinného domu na pozemku parc. č. 870/2
v Tyršově ulici jako kanceláří podle předložené dokumentace
•

rada města souhlasí s rozšířením kabelové
sítě NN pro pozemek (Jasmínová – Zd. Lhoty)
za podmínek obvyklých pro vstup do komunikace (povrch uvést do původního stavu)

kabelového vedení NN v Riegrově ulici podle
předloženého návrhu

• rada města souhlasí s udělením výjimky ze
stavební uzávěry v Kazínské ulici pro přeložení sloupu vedení NN
• rada města souhlasí s udělením výjimky ze
stavební uzávěry pro stavební úpravy rekreačního objektu č. e. 0350 v osadě Na Cípu za
předpokladu zachování rozsahu původního
půdorysu a původní výšky
• rada města nesouhlasí s udělením výjimky
ze stavební uzávěry pro rekonstrukci a přístavbu chaty č. e. 0810 v osadě Slunečná do
doby zpracování regulačních plánů (konec
r. 2007)

• rada města souhlasí s rekonstrukcí podkroví
rodinného domu č. p. 730 v ulici Dr. Janského
podle předložené dokumentace

• rada města souhlasí se stavbou vodovodního řadu v uličce v osadě Pod Hladkou skálou
za těchto podmínek:

• rada města souhlasí se stavebními úpravami rodinného domu č. p. 1415 v ulici Boženy
Němcové podle předložené dokumentace

- vybudování vodovodního řadu i přípojek
na náklady majitelů přilehlých nemovitostí
(oblast individuální rekreace)

• rada města souhlasí s dodatečným povolením stavby studny na pozemku parc. č. 1392
v ulici Sv. Čecha podle předložené situace

- současné vybudování kanalizačního řadu
(tlaková kanalizace)

•

rada města souhlasí s úpravou kabelové sítě
NN v ulici Sv. Čecha podle předložené situace za
podmínek obvyklých pro vstup do komunikace

•

rada města souhlasí s provedením vrtů
pro studny a tepelná čerpadla na pozemcích
parc. č. 2536/1 a 2536/2 – ulice Dr. Janského
a Střední podle předložené situace

• I. rada města souhlasí s rekonstrukcí podkroví a vestavbou bytu v domě č. p. 106 v Komenského ulici podle předložené dokumentace; II. rada požaduje zachovat přesah střechy
domu č. p. 106 na pozemek města – chodník
v Komenského ulici – v původním rozsahu;
III. rada požaduje, aby vedení pro veřejné
osvětlení a městský rozhlas bylo nahrazeno
pod úrovní střechy izolovaným vodičem, příp.
vyřešeno jiným vhodným způsobem na náklady stavebníka
•

rada města souhlasí se stranovou přeložkou

28

• rada města trvá na svém rozhodnutí a nesouhlasí s udělení výjimky ze stavební uzávěry
na povrch komunikace Zd. Lhoty
• rada města souhlasí se zněním darovací
smlouvy na 3 ks stožárů veřejného osvětlení
u Dobřichovické ulice mezi firmou VV Servis
– Real, s. r. o., a městem Černošice a doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení
• rada města souhlasí se zněním darovací
smlouvy na pozemek parc. č. 877/5 o výměře
194 m² v Karlické ulici mezi paní A. Špilarovou a paní V. Bezděkovskou a Městem Černošice a doporučuje ji zastupitelstvu města
ke schválení; rada oběma majitelkám velmi
děkuje
• rada města souhlasí se zněním budoucí
smlouvy darovací na pozemek parc. č. 496/5
o výměře 64 m² ve Fügnerově ulici mezi paní
V. Jarošovou a paní J. Večerkovou a Městem
Černošice a doporučuje ji zastupitelstvu měs-

z radnice

ta ke schválení; rada oběma majitelkám velmi
děkuje

• rada města souhlasí s podpisem smlouvy
s ČEZ Distribuce, a. s., na přeložky kabelů VN
a NN v souvislosti s rekonstrukcí ulice Mokropeská
• rada města souhlasí s podpisem smlouvy
o dílo na výkon funkce autorského dozoru na
stavbě Rekonstrukce ulice Mokropeská s firmou CityPlan, s. r. o., evidenci rozsahu služeb
povede odbor investic
• rada souhlasí s podpisem smlouvy mezi
městem Černošice a přispěvatelem o poskytnutí příspěvku na vybudování technické
infrastruktury města v Žatecké ulici
• rada souhlasí s podpisem plánovací smlouvy o podmínkách pro vybudování staveb dopravní a technické infrastruktury v souvislosti
s výstavbou rodinných domů v ulici V Habřinách
• rada souhlasí s prodloužením oboustranné
drenáže v ulici Mokropeská dle cenové nabídky firmy Reimo, a. s., ve výši 159 172 Kč +
DPH
• rada rozhodla zadat realizaci dostavby veřejného osvětlení v ulici Mokropeská firmě
Eltodo
•

rada bere na vědomí zprávu o postupu
úprav odvodnění silnice II/115 v úseku u viladomů a ukládá odboru investic svolat jednání
s SÚS Kladno a Stavitelstvím Řehoř za účelem
stanovení dalšího postupu ve věci financování
a zajištění vlastních oprav propustku a povrchu komunikace a souhlasí s úhradou podílu
města ve výši 35 444 Kč

• rada souhlasí s poskytnutím finančního
příspěvku města ve výši 17 000 Kč na vybudovanou tlakovou kanalizační přípojku k domu
č. p. 2097 v Javorové ulici
• rada souhlasí s tím, aby Ing. Voženílek zpracoval projektovou dokumentaci k odstranění
stavby MěKS na základě předložené cenové
nabídky

• rada pověřuje odbor investic opravit dešťovou kanalizaci v dolní části ulice Karlická ve
spolupráci se specializovanou externí firmou
• rada souhlasí se začleněním podchodu pro
pěší do zadání Studie rekonstrukce Střední
ulice jako alternativního řešení
• rada souhlasí se zahájením kroků vedoucích
k odkoupení areálu ČEZu u Mokropeského
nádraží
• rada ukládá odboru investic ve spolupráci
s vedoucí odboru kancelář starosty vypracovat zadání výběrového řízení na dodávku
reprodukční techniky dle výsledku Auditu
systémových prostředků pro výrobu a zpracování tiskových dokumentů
• rada souhlasí s prodloužením nájemní
smlouvy na obecní byt V Mýtě 286 o jeden
rok, tj. do 30. 9. 2008
• rada doporučuje zastupitelstvu města k prodeji pozemky – lokalita Husova dle předložené nabídky firmy IDD Praha, s. r. o. (nabízená
cena 3 020 Kč/m²)
• rada předpokládá délku provizorního provozu jedné třídy mateřské školy v ZŠ na cca 3
roky; poté by situace měla být řešena výstavbou nového objektu MŠ v lokalitě Vápenice
z finančních prostředků ROP Střední Čechy
Finanční odbor

•

rada schvaluje předložený soubor rozpočtových opatření č. 5/2007

• rada doporučuje zastupitelstvu schválit
předložený soubor rozpočtových opatření č.
6/2007
• rada schvaluje upravený seznam správců
„kapitol“ rozpočtu
• rada souhlasí s úhradou dluhu žadatele za
odběr vody a odvod odpadní vody – ul. Střední ve výši 28 135,50 Kč dle splátkového kalendáře (4 splátky po 5 600 Kč, poslední splátka
5 735,50 Kč)
• rada ve věci Žádost ohledně vyúčtování
údajně nepřiměřeně velkého množství vodného a stočného souhlasí s řešením podle
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z radnice
varianty č. 2 (trvat na zaplacení vykázaného
množství vody s možností navrženého splátkového kalendáře 12 měsíčních splátek – 11 splátek
ve výši 920 Kč, poslední splátka 930 Kč)

• rada souhlasí s poskytnutím příspěvku škole
Modrý Klíč ve výši 15 000 Kč
Odbor kancelář starosty

•

rada souhlasí se zřízením soukromé mateřské školy na území města a doporučuje k zápisu do sítě škol

• I. rada města bere na vědomí stanovisko
odboru dozoru a kontroly MV ČR k dotazům
MěÚ na podkladě stížnosti Ing. Göttelové, II.
rada ukládá zaměstnancům města seznámit se
s tímto stanoviskem a respektovat ho ve vztahu k poskytování informací zastupitelům
Městská policie

•

rada ve věci Návrh znění veřejnoprávní
smlouvy s obcí Ořech schvaluje znění smlouvy
a předkládá ji zastupitelstvu města k projednání za podmínky, že uzavřením této smlouvy
nedojde ke zvýšení salda příjmů a výdajů na
činnost Městské policie Černošice

•

I. rada souhlasí s projednáním podmínek
uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Vestec
a pověřuje velitele městské policie k vedení
těchto jednání – za podmínky, že uzavřením
této smlouvy nedojde ke zvýšení salda příjmů
a výdajů na činnost Městské policie Černošice;
II. rada ukládá veliteli městské policie předložit návrh smlouvy do 30. 9. 2007
Technické služby

•

rada města souhlasí s podpisem smlouvy
s firmou Ekokom – Smlouva o výpůjčce odpadových nádob

• rada města souhlasí s opravou ukradené
měděné střechy vodojemu Karlická za použití
jiného materiálu (pozink)

• rada města souhlasí s opravou svodů na
mokropeské kapličce (zcizené měděné svody
budou nahrazeny plastovými)
•

Odbor dopravy
rada města souhlasí s krátkodobým umístě-
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ním reklamních poutačů (žádost firmy Actual
Aver cz) na sloupech veřejného osvětlení (desky z tvrdého kartonu) – délka trvání reklamní
akce max. 1 měsíc
Odbor územního plánování
a stavebního řádu

• I. rada města v souladu s § 98 zákona 183/
2006 Sb., v platném znění, rozhodla, že bude
vydána stavební uzávěra na pozemky č. parc.
2743/5, 2746, 2747/1, 2747/2, 2747/4, 2747/5,
2747/6, 2747/7, 2750/1, 2752, 2753, 2754, 2755,
2756/1, 2756/2, 2756/12, část pozemku 2808/4,
2813, 2814/1, 2814/2, 2815/1, 2815/2, 2815/3,
2816, 2817 a 2819/63 v kat. území Černošice
a na pozemky, které z těchto pozemků budou
případně odděleny; II. rada ukládá odboru
územního plánování a stavebního řádu, aby
v zákonem stanovených lhůtách předložil radě další podklady pro výše uvedenou stavební
uzávěru; III. rada doporučuje zastupitelstvu,
aby rozhodlo o pořízení regulačního plánu
pro danou lokalitu, pracovně nazývanou Lokalita Vápenice
• rada města ukládá odboru informatiky
zajistit aktualizací programu Mysis (základní
program pro rozhodování v územní odborů
stavební úřad, vodoprávní úřad, silniční stavební úřad, úřad územního plánování, odbor
životního prostředí), dle nabídky společnosti
Gepro za cenu 124 800 Kč (bez DPH)
Odbor kultury

•

rada města bere na vědomí zápisy do kroniky města

• rada města ve věci Demolice Městského
kulturního střediska souhlasí s vypovězením
všech smluv v nejkratším možném termínu
dle ustanovení uvedených v jednotlivých
smlouvách a ukládá vedoucímu odboru kultury vypovědět všechny smlouvy do 31. 8. 2007
Různé

•

rada města souhlasí s předloženým návrhem memoranda o spolupráci s filipínským
městem Matnog a ukládá odboru kancelář
starosty dále jednat o vzájemné spolupráci

• rada města nesouhlasí se zveřejněním petice
proti radarové základně na webu města
• rada města nesouhlasí se zveřejněním reakce pana Ing. Hlaváčka, zastupitele zvoleného
za stranu Věci veřejné, na uveřejněný článek
v Informačním listu; rada konstatuje, že IL je
zpravodajský orgán městského úřadu

•

rada souhlasí se stavbou rodinného domu
na pozemku parc. č. 5125/41 v ulici Kaštanové
podle předložené dokumentace

•

rada souhlasí s přístavbou sociálního zařízení k chatě č. e. 960 a se stavbou žumpy na
pozemku parc. č. 3898 v osadě Zátoka radosti
podle předložené dokumentace

• rada města stanovuje termíny schůzí konaných v roce 2007: 8. 10., 22. 10., 5. 11., 19. 11.,
3. 12., 17. 12.

•

• rada města schvaluje program zasedání zastupitelstva města dne 3. 9. 2007

•

• rada města ukládá komisi dopravní a bezpečnostní projednat návrh umístění dopravního značení Průjezd zakázán v ul. Revoluční
• rada města bere na vědomí Výroční zprávu
Občanské poradny Beroun o. s.
• rada města nedoporučuje prodej pozemku
u mokropeského nádraží do doby projednání
všech možností využití uvedeného pozemku
na základě zadaných studií.

21. schůze rady města
konaná 10. září 2007
Odbor investic a správy majetku

•

rada souhlasí se scelením pozemků parc. č.
2064, 2074/1 a 2074/2 v Liberecké ulici

•

rada souhlasí s posílením kabelového vedení
NN v Libušině ulici podle předloženého návrhu

•

rada souhlasí se stavbou zahradního jezírka
na pozemku parc. č. 3013/1 v ulici Na Višňovce
podle předložené dokumentace

•

rada souhlasí se změnou stavby rodinného
domu na pozemku parc. č. 2917/57 v ulici
Brusinkové před dokončením podle předložené dokumentace

•

rada souhlasí s přístavbou a stavebními
úpravami rodinného domu č. p. 766 v ulici Alešově podle předložené dokumentace
s ohledem na minimální překročení limitů ÚP
(dům je situován ve stávající zástavbě)

z radnice

rada souhlasí s dodatečným povolením stavby studny na pozemku parc. č. 1131/47 – Olbrachtova ul. podle předložené dokumentace
rada ve věci Dopravní připojení pozemků
parc. č. 4182/3, 4182/17, 4277/1, 4277/2, 4287/1,
4287/9 žádá projektanta o prověření možnosti
realizace odbočovacího pruhu v Radotínské
ulici v místě navrženého dopravního napojení

•

I. rada souhlasí se stavbou plotu na pozemku
parc. č. 2945/1 a úpravou kontejnerového stání
u křižovatky ulic Slunečná – Na Ladech podle
předložené dokumentace; II. rada ukládá odboru technických služeb upravit kontejnerové
stání podle návrhu Ing. Voženílka

•

rada souhlasí s dodatečným povolením stavby žumpy na pozemku parc. č. 3859 v osadě
Zátoka radosti podle předložené dokumentace

•

rada nesouhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 2686/4 v Berounské
ulici podle předložené dokumentace, neboť
nesplňuje podmínky územního plánu (ÚP
dovoluje u rodinných domů s rovnou střechou
pouze 2 nadzemní podlaží a zastavěnost hlavní
stavbou max. 20 %)

•

rada souhlasí s provedením vrtu pro tepelné
čerpadlo na pozemku parc. č. 2299 v ulici Na
Marsu podle předložené dokumentace

•

rada souhlasí se stavebními úpravami rodinného domu č. p. 1091 v ulici Dr. Janského
podle předložené dokumentace

•

rada ve věci Odvolání proti vyjádření rady
trvá na svém předchozím vyjádření (viz rozhodnutí rady ze dne 30. 7. 2007, bod 2.1.13)

•

rada konstatuje, že dle jejího názoru není
nutné posoudit záměr výstavby velkoprodej-
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z radnice
ny potravin Plus Discount v Radotínské ulici
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí
• rada ve věci Žádost o výjimku ze stavební
uzávěry pro stavbu velkoprodejny Plus Discount – Radotínská ulice uděluje výjimku
ze stavební uzávěry za podmínky, že stavba
včetně okolních úprav bude realizována dle
studie, která byla předána žadatelem na odbor
investic
• rada města souhlasí, aby Ing. Melichar prováděl technický dozor za město Černošice na
budoucí stavbě Obnova krytu ulice Puškinova
na základě objednávky odboru investic za cenu 5 000 Kč
• rada souhlasí, aby Ing. Melichar prováděl
technický dozor za město Černošice na stavbě Komunikace a splašková kanalizace – ul.
Žatecká, a to na základě objednávky odboru
investic za cenu 17 000 Kč
• rada souhlasí s provedením veřejného osvětlení v ulici Mokropeská v úseku Větrná – Brusinková v plném rozsahu, tj. včetně stožárů
a svítidel dle nabídky firmy Eltodo ve výši
233 840 Kč bez DPH; na rozšíření veřejného
osvětlení v rámci rekonstrukce ulice Mokropeská bude s vyšším dodavatelem stavby
firmou Reimo uzavřen smluvní dodatek se
zohledněním jejich kompletační přirážky ve
výši 8 procent
• rada ve věci změn v úseku Školní – Brusinková v ulici Mokropeská souhlasí s textem
a podpisem smlouvy o dohodě o úhradě nákladů mezi městem Černošice a Sdružením
Mokropeská zastoupeným Mgr. Michalem
Strejčkem (změna barevnosti zámkové dlažby
chodníků a vjezdů; zelený pás mezi komunikací a chodníkem; parkoviště ze zatravňovací
dlažby)
• rada souhlasí s dovybavením hřiště v Husově ulici cvičebními prvky: 1) lavice pro posilování břišních svalů bude objednána u firmy
HAGS, s. r. o., 2) dvouúrovňová hrazda pro
shyby, soubor dvou opěrek pro kliky a paralelní tyče pro posilování rukou budou objed-
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nány u firmy Ing.Václav Maršík; celková cena
všech prvků 48 108 Kč vč. DPH; podmínkou
je předložení atestu ke všem prvkům; osazení
cvičebních prvků provede odbor technických
služeb
• rada souhlasí s cenovou nabídkou firmy
CityPlan, s. r. o., na vypracování projektové
dokumentace Obnova stávajícího krytu ulice
V Rybníčkách ve výši 51 500 Kč + DPH a pověřuje odbor investic předložením smlouvy
o dílo
• rada souhlasí s navrženým zvýšením nájemného na rok 2008 pro užívání bytů v majetku
města podle zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného
• I. rada schvaluje zveřejnění záměru města
Černošice pronajmout nemovitý majetek
– dvě místnosti (prádelna s mandlovnou
a komora) o celkové výměře 23,60 m² v domě
č. p. 259 v Karlštejnské ulici v Černošicích – za
stanovený min. nájem 1 106 Kč/měsíc + 150/
rok jako paušál za odběr el. energie; II. rada
schvaluje návrh smlouvy o pronájmu
• rada souhlasí s tím, aby rekonstrukci bytu
na kanceláře MěÚ v Karlštejnské ulici 259
provedla firma Richard Martínek s tím, že
cena v nabídce je konečná a nebude dále zvyšována
• rada souhlasí s tím, aby přístupovou cestu
k budově Základní umělecké školy z ulice
Dr. Janského vybudovala firma Fragment, s. r.
o., na základě cenové nabídky (249 270,30 Kč
bez DPH)
• rada souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě o pronájmu bytu č. 3 v domě
č. p. 286 v ulici V Mýtě
• rada souhlasí s koncepcí projektové dokumentace na vestavbu mateřské školy do ZŠ
Černošice – Mokropsy, s cenovou nabídkou
projektanta Cede Studio ve výši 50 000 Kč +
DPH za tuto dokumentaci a s cenovou nabídkou fy Richard Martínek za realizaci této
stavby ve výši 470 913 Kč + DPH
• rada ve věci Rekonstrukce komunikace

z radnice
Mokropeská – smluvní dodatek č. 1 k SOD
407035 – souhlasí s uzavřením smluvního dodatku č. 1 k SOD 407035 mezi městem Černošice a firmou Reimo, a. s., ve výši 1 597 977 Kč
+ DPH
• rada souhlasí s udělením výjimky z opatření
obecné povahy pro záměr výstavby prodejny
stavebnin s ohledem na svá předchozí rozhodnutí
• rada ve věci Žatecká – kanalizace vybírá za
zhotovitele firmu Zepris, s. r. o., (1 007 895 Kč
s DPH)
• rada ve věci Komunikace Lada vybírá za zhotovitele firmu REIMO, a. s.,
(2 326 676,15 Kč s DPH); nutnost vybudování
nových komunikací vyplývá ze smluv uzavřených mezi městem a developery, kteří složili
příslušné finanční podíly; realizovat se budou
jen úseky z těchto smluv
• rada ve věci Splašková kanalizace Fügnerova
požaduje předložit ještě další minimálně dvě
cenové nabídky (cenová nabídka firmy Aquaconsult, s. r. o., – 423 636 Kč bez DPH)
• rada schvaluje zadání výběrového řízení Kopírovací multifunkční technika a ustanovuje
komisi na otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Rádl, Jirout, Šabata, Skalický,
Ullrichová
• rada ve věci Prezentace záměru školicího
střediska v oblasti Lada s možností realizace
prostor pro kulturní a společenské potřeby
města vítá záměr vybudování střediska a pověřuje odbor investic koordinací přípravy této
akce
• rada ve věci Oddělení pozemku v prostoru
pod Mokropeským nádražím souhlasí s navrženým oddělením pozemku a navržením
změny územního plánu: 1) změna nově odděleného pásu na funkci veřejné zeleně; 2) změna stávajícího pásu veřejné zeleně na funkci
všeobecně obytnou
• rada souhlasí se zachováním parkoviště před
provozovnou U mlsného bobra a s provedením sníženého přejezdného obrubníku před

parkovištěm; tato úprava bude provedena
v rámci rekonstrukce ulice Mokropeská; parkovací stání na vlastním pozemku požadovalo
vedení města, aby návštěvníci restaurace neparkovali před sousedními rodinnými domy
• rada ve věci Stezka pro pěší propojující ul.
Mokropeská s ul. Pod Višňovkou (schody
Višňovka) vybírá za zhotovitele firmu Fragment, s. r. o., (805 076,02 Kč vč. DPH) s tím, že
cenová nabídka bude prověřena rozpočtářem
a akce se bude realizovat v roce 2008
• rada ve věci Obnova krytu ulice Puškinova
– dodavatelské zajištění akce odkládá realizaci
akce a rozhodnutí o způsobu jejího provedení
na rok 2008
• I. rada souhlasí s prodejem části pozemku
parc. č. PK 538/5 v k. ú. Černošice žadatelce za cenu 2 500 Kč/m²; celková cena činí
150 000 Kč; II. rada souhlasí s předloženým
návrhem záměru prodeje a kupní smlouvy
a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy
o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce, a. s., na zřízení věcného břemene na
nové kabelové vedení NN na pozemcích parc.
č. 4713/1 a PK 751, oba v k. ú. Černošice, za
jednorázovou úplatu 15 000 Kč a doporučuje
zastupitelstvu ke schválení
• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
na nové kabelové vedení VN, NN a TS na
pozemcích parc. č. 2508/2 a PK 729/3, oba v k.
ú. Černošice, za jednorázovou úplatu 1 020 Kč
a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., na
rozšíření kabelové sítě NN na pozemku parc.
č. 2914 v k. ú. Černošice za jednorázovou
úplatu 1 000 Kč a doporučuje zastupitelstvu
ke schválení
• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se
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z radnice
společností Telefonica O Czech republic, a. s.,
na vedení veřejné telekomunikační sítě na
pozemcích parc. č. 2804/1 a PK 406, oba v k.
ú. Černošice, za jednorázovou úplatu 1 065 Kč
a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se
společností ČEZ Distribuce, a. s., na rozšíření
kabelové sítě NN na pozemku parc. č.1264
a PK 660/1 v k. ú. Černošice za jednorázovou
úplatu 500 Kč a doporučuje zastupitelstvu ke
schválení
• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení
věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., na rozšíření kabelové sítě NN, VN,
TS Eletraf v lokalitě Rybníčky na pozemcích
parc. č. 822/3, parc. č. 847, parc. č. 877/3, parc.
č. 2062/2 a parc. č. PK 172/13, všechny v k. ú.
Černošice ve vlastnictví města Černošice, za
jednorázovou úplatu 5 000 Kč a doporučuje
zastupitelstvu ke schválení
• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
na zřízení věcného břemene na rozšíření kabelové sítě NN na pozemku parc. č. 4727/6 v k.
ú. Černošice za jednorázovou úplatu 1 600 Kč
a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení
věcného břemene se společností Telefónica O
Czech Republic, a. s., na veřejnou komunikační síť na pozemcích parc. č. 1693/17, 1734/1,
1734/2, 1734/3, 1734/4, 1734/5, 1734/6, 1734/8,
1734/14, 1734/16, 1734/20, 1734/35, 2914 a PK
718/3 v k. ú. Černošice za jednorázovou úplatu 12 110 Kč a doporučuje zastupitelstvu ke
schválení
Městská policie
• rada města schvaluje návrh veřejnoprávní
smlouvy s obcí Vestec a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení pod podmínkou, že
bude vyřešena doprava policisty na místo bez
dopadů na rozpočet města Černošic
Odbor informatiky
• rada ukládá odboru informatiky provést
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likvidaci internetových kiosků v budově
v Podskalské ulici v Praze 2 s ohledem na
plánovanou stavbu nového výtahu
• rada ve věci Posílení páteřního spoje metropolitní bezdrátové sítě MěÚ – Mokropsy
ukládá odboru informatiky ve spolupráci
s odborem investic jednat s firmou KPE, s. r.
o., o detailech smlouvy a připravit objednávku
• rada ve věci Požadavek víkendových služeb
správy sítě rozhodne po dlouhodobějším vyhodnocování potřebnosti této služby
Technické služby
• rada ukládá odboru technických služeb
realizovat navrženou variantu B výsadby na
pozemku u Domu s pečovatelskou službou
Odbor dopravy
• rada ukládá odboru technických služeb zhotovit zpevněnou plochu s využitím na odstavné parkoviště u mokropeského nádraží (rada
požaduje vzít ohled na vzrostlou zeleň)
• rada ve věci Cyklotrasa č. 0100 – doplnění
chybějící dopravní značení, ukládá odboru
dopravy ve spolupráci s odborem technických
služeb chybějící značení doplnit
• rada ve věci Úprava dopravního značení
povolené rychlosti v obci Roblín doporučuje
umístit dopravní značení (úprava rychlosti
za odbočkou u Frantova mlýna a autobusové
zastávky osazením d. z. B20a Nejvyšší povolená
rychlost 70km/hod a před faktickým začátkem
obce Roblín osazení d. z. B20b Konec nejvyšší
dovolené rychlosti 70km/hod. a návazně tak
i v opačném směru)
• rada ve věci Ul. Karlštejnská – osazení
dopravního značení Zákaz zastavení ukládá
odboru technické služby dopravní značení realizovat (stání vozidel na ul. Karlštejnské před
budovou MěÚ č. p. 259 způsobuje nebezpečnou
situaci při výjezdu z ul. Riegrova)
• rada ukládá odboru technické služby umístit
dopravní značení C14b Konec příkazu v osadě
Na Vírku (při vjezdech do osady jsou umístěny
d. z. C 14a Cyklisto sesedni z kola, které nemají
ukončení)

z radnice
Různé
rada nesouhlasí s pronájmem inzertních
ploch žadateli
• rada ve věci Stížnost na odbor Živnostenský
úřad ukládá tajemníkovi reagovat na zaslanou
stížnost
Z komise školské a pro mládež
Zbourání stávající budovy MěKS – komise požaduje sdělení termínů likvidace stávající budovy MěKS a termínu dokončení a předání do
užívání nových prostor MěKS v Centru Vráž
– možné využití nových prostor, využití kluboven a finanční předpoklady činnosti spolků
pracujících pro děti, nejen komerční využití
(např.: výuka jazyků, hudby…)
• I. rada konstatuje, že informace ke kulturnímu středisku byly zveřejněny v Informačním
listu
MŠ Husova – komise doporučuje zachování
územní rezervy pro vybudování nové mateřské školy v lokalitě Husova (pozemky jsou
v současné době navrženy k prodeji)
• II. rada konstatuje, že v uvedené lokalitě
neuvažuje o výstavbě mateřské školy
Komise doporučuje zpracování demografické
studie za účelem zjištění potřebné výhledové
kapacity MŠ
• III. rada konstatuje, že požadované výstupy
byly součástí materiálu ke IV. změně územního plánu města
Komise doporučuje radě města zadat odboru
investic vytipování vhodných lokalit pro vybudování nové budovy MŠ (lokality Husova,
Vápenice...)
• IV. rada konstatuje, že odbor investic byl již
předmětnou činností pověřen
Základní umělecká škola – komise vznesla
dotaz, jaký je osud projektu na výstavbu šatny
a sálu na zahradě ZUŠ
• V. rada konstatuje, že realizace projektu je
závislá na získání dotací z ROP
Základní škola – komise doporučuje ve spolupráci s ředitelem ZŠ navrhnout provozní

•

řád hřiště a připravit návrh řešení, které by
umožňovalo využívat hřiště veřejností mimo
hodiny využívané ZŠ a zároveň tento majetek
ochránit před jeho devastací
• VI. rada žádá paní místostarostku o projednání možnosti vybavení hřiště u ZŠ provozním řádem s ředitelem školy
Komise doporučuje radě města zřízení osoby
správce hřiště ZŠ (na náklady města) – hlídání
a kontrola provozu hřiště, dodržování provozního řádu
• VII. rada konstatuje, že na přijetí zaměstnance pro správu hřiště nejsou finanční prostředky
Komise požaduje sdělení výhledového termínu
dostavby haly s tělocvičnou u ZŠ
• VIII. rada konstatuje, že výstavba tělocvičny
je závislá na získání finančních zdrojů, což
nelze časově předjímat
Čerpání finančních prostředků z fondů EU – komise doporučuje radě města přijetí odborníka,
který by se zabýval možnostmi získání finančních prostředků z fondů EU
• IX. rada konstatuje, že problematikou se
zabývá v rámci struktury MěÚ několik odborníků
Možnosti úpravy cesty dětí do školy (ZŠ Komenského) – chodníky, přechody – komise doporučuje ke zvážení možnost vybudování chodníků v ul. Pod Horkou a přechodu pro chodce
z ul. Pod Horkou přes ulici Komenského
• X. rada ukládá předložit požadavek dopravní komisi
Hřiště Dobřichovická – komise se zabývala povinností investora bytových domů vybudovat
v této lokalitě hřiště – dotaz na termín realizace, smluvní zajištění závazku…
• XI. rada ukládá odboru investic dále jednat
se společností VV Servis Real
• rada ukládá odboru investic zařadit realizaci
chodníků – ul. Sadová na příští rok

• rada ukládá odboru dopravy projednat možnost zvýšení četnosti spojů vlaků ve špičce.
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zajímavosti

Aerojízda 2007
Každoročně pořádá pražský Aero Car
Club setkání svých členů a příznivců na
závěr veteránské sezony. V letošním roce
se, již podruhé, konala tato divácky velice
atraktivní akce v Černošicích, kde jsme
našli výborné zázemí v místním Clubu
Kinu.
I přes vydatný déšť se vydala dvacítka
historických vozidel, převážně značky Aero,

na padesátikilometrovou vyjížďku po okolí, aby odpoledne opět přijela do Černošic.
Tady posádky po dobrém obědě shlédly několik krátkých filmů z historie motorismu
v Čechách. Při odjezdu vykouklo i sluníčko,
a tak spokojení účastníci odjížděli s příslibem, že na podobném setkání v Černošicích nebyli naposled.
J. Šlesinger, Aero Car Club Praha

Oktoberfest aneb Pivní slavnosti na Masopustním náměstí
Město Černošice a Hostinec u Mlynáře vás srdečně zvou v sobotu 20. října na Černošický Oktoberfest, který se uskuteční v zatepleném maxistanu na půvabném Masopustním náměstí v Mokropsech. A co na vás čeká?
Samozřejmě několik druhů piva, něco k pivečku, speciality české kuchyně a spousta
zábavy při živé muzice. Dále se můžete zapojit do různých soutěží o hodnotné ceny,
například kdo nejrychleji vypije tuplák, nebo kdo se stane největším silákem v držení
dvou plných tupláků. Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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zajímavosti

Pak že nerostou!
A to údajně i v lesích v okolí Černošic.
Alespoň to tvrdí úspěšný houbař
na našem snímku (pro svou
schopnost vyslídit v lese
nejlepší úlovky přezdívaný vydra), který
dokázal během
dvou hodin
nasbírat
193 výlučně pravých
hřibů o celkové váze téměř
14 kilogramů.
Třešničkou na
dortu byl kapitální
hřib vážící 94 dekagra-

mů s hlavou
širokou
38 centimetrů.
(red)

Dřevěná lávka pod Kazínem spojovala ještě v sedmdesátých letech oba břehy Berounky. I když lávku
za dobu její existence několikrát vzala velká voda, mokropeští hasiči ji vždy opravili. Po připojení
Lipenců k Praze už se tak nestalo a lávka přestala existovat.
Foto z roku 1974 Miroslav Pecl
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Tajenka z minulé křížovky: Vila od stavitele Ervína Katony

Mezi význačnými stavbami Černošic
má své přední místo také vila čp. 316
v Karlické ulici. Pod plánovou dokumentací stavby ze srpna roku 1930 je
podepsán známý pražský architekt německého
původu Ervín Katona.
Ve 30. letech projektoval řadu kvalitních
funkcionalistických činžovních domů v Praze-Holešovicích, na Novém
a Starém Městě pražském i na Žižkově. Projektoval rovněž vilu v Ústí nad Labem.
Těsně před válkou emigroval do Anglie,
kde se mu podařilo prosadit několik pa-

tentů na produkci montovaných domů.
Ervínu (Erwinu) Katonovi vyšla v roce
1938 monografie s českým, německým
a francouzským textem.
Černošickou vilu čp. 316
pro ředitele záložny
v Praze II. K. Novotného stavěla místní
firma Václava Majera
od 30. srpna 1930 do
31. července 1931.
Působivá avantgardní
stavba s elegancí architektonických detailů
překvapuje především zakončením tradiční valbovou střechou.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Sevření; kloub – B. Mariášnická hláška; angl. tmavý; německý
filozof; předložka – C. Ňadro; fronta; úder nohou – D. Kolík; první část tajenky; tenisový úder – E. Slovensky kovář; zájmeno; přesvědčení – F. Zákon mafie;
pokrývka hlavy – G. Druh gibona; dotek míče pásky na síti – H. Beranovo počínání; arab. muž. jméno – I. Iniciály zpěvačky Absolonové; jaderná elektrárna
– J. Severský paroháč; brzdný systém u aut – K. Zámezí; zeleň – L. Pivovarnická surovina; zájmeno; pohádková baba – M. Tekutý kov; planina; druh psa
– N. Domácky Timotěj; obyvatel Sardinie; nářečně strop – O. Výbušný plyn;
zpěvná slabika; zcizovat – P. Otesat; náhlá – R. Nástroj tesaře; doby; druh jazzového zpěvu – S. Sokolská slavnost; římsky 1001; domácky Tamara.
SVISLE: 1. Nástroj žence; revolver; anglicky poslední; psí rasa – 2. Střelecký cíl;
orientální mužské jméno; mamlas; druh tkaniny – 3. Součást osobnosti podle
Freuda; jasná hvězda; druhá část tajenky – 4. Pytel; duo; akademický titul;
dřít – 5. Kostra střechy; Česká televize; výčnělek; proč – 6. Podnebí; dlužník;
onde – 7. Pekařský výrobek; rozlehlá; šelmy – 8. Provazy; zápor; Asiat; ledovce
– 9. Zájmeno; velký pták; německý souhlas; hospodářské uskupení – 10. Teigeho iniciály; chodský hrdina; třetí část tajenky – 11. Řecký bajkař; ušlechtilá
železa; rypadlo; Wildeovo jméno – 12. Pulz; hrdinové; setnut; otec.
NÁPOVĚDA: B. dark – 1. last.
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Jak čerpat prostředky z Regionálního operačního programu
Dovolujeme si vás pozvat na seminář na téma možnosti čerpání prostředků z Evropské unie z Regionálního operačního programu, který se uskuteční 16. října od
10.00 ve velké zasedací místnosti zastupitelstva (č. 1096) v budově Krajského úřadu
Středočeského kraje, Praha 5, Zborovská 11. Cílem semináře je informovat případné
žadatele o možnostech získávání finančních prostředků z Regionálního operačního
programu regionu soudržnosti Střední Čechy a seznámit se s některými úspěšně
zrealizovanými projekty. Seminář je bezplatný a je určen obcím, neziskovým organizacím a podnikatelům v cestovním ruchu. Prosíme případné účastníky o nahlášení
své účasti paní Ivaně Šmídové, oddělení Komunikace a publicita, Úřad Regionální
rady regionu soudržnosti Střední Čechy, email: smidovai@kr-s.cz, tel. 257 280 867,
fax: 257 280 643. Na uvedeném kontaktu vám budou zodpovězeny i případné dotazy
Aleš Rádl, starosta města Černošice
k semináři.

Autogramiáda autora Černošické kuchařky
Ve středu 10. října v době od 15.00 do 17.00 se v prostorách městské knihovny
uskuteční autogramiáda s černošickým podnikatelem a spisovatelem Otakarem
Štancem, autorem nové a v záplavě kuchařek domácích i zahraničních celebrit zcela
originální Černošické kuchařky. Kuchařka vznikala od roku 1978. Prostřednictvím
receptů v ní shromážděných máme možnost nahlédnout do kuchyně i osudů řady
černošických obyvatel. Autorova kreativita, vtip i fantazie se naplno projevují nejen
v jeho malých zamyšleních, ale i v obrazové části, protože knihu doprovodil vlastními ilustracemi. Černošickou kuchařku bude možné si, třeba jako pěkný dárek,
(red)
v knihovně koupit.

Program fotbalového oddílu SK Černošice na říjen
6. 10.
13. 10.
20. 10.
28. 10.

A-mužstvo
Černošice – D. Břežany
Hostivice – Černošice
Černošice – Čísovice
Jesenice B – Černošice

(16.00)
(16.00)
(15.30)
(14.30)

13. 10.
21. 10.
27. 10.
4. 11.

Žáci
Černošice – Dobříč
Kazín – Černošice
Černošice – Čísovice
Jinočany – Černošice

(11.00)
(10.00)
(11.00)
(11.30)

7. 10.
13. 10.
21. 10.
28. 10.

B-mužstvo
Černošice B – Vonoklasy B
Horoměřice B – Černošice B
Černošice B – Čísovice B
Mníšek B – Černošice B

(16.30)
(16.00)
(15.30)
(14.30)

6. 10.
13. 10.
20. 10.
27. 10.

Přípravka
Hostivice – Černošice
Černošice – Rudná
Černošice – Č. Újezd
Řevnice – Černošice

(9.00)
(9.00)
(9.00)
(10.00)

Základní škola přijme uklízečku
Základní škola Černošice hledá uklízečku na zástup za nemocnou pracovnici. Nástup možný okamžitě. Předpokládaná doba zástupu jsou tři měsíce. Informace po(red)
skytneme na telefonním čísle 251 001 601.
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Hasiči provedou sběr železného šrotu
Sbor dobrovolných hasičů Černošice provede v sobotu 6. října sběr železného šrotu.
Šrot vynášejte v sobotu ráno, případně nechte v objektu za vraty. Kontaktní telefon:
Oldřich Kačírek, starosta sboru
251 643 388 nebo mobil 728 060 508.

Humanitární sbírka v Městském kulturním středisku
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s městem vyhlašuje humanitární sbírku letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkovin, prostěradel,
ručníků, utěrek, záclon, látek, domácích potřeb (nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen
funkční) dále peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek. Nebereme ledničky,
televize, nábytek, počítače a dětské kočárky. Sbírka se uskuteční v Městském kulturním
středisku, Mokropeská 1208, od středy 17. října do pátku 19. října v době od 8.00 do
19.00. Darované věci prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby nedošlo k jejich
poškození během transportu.
Děkujeme za vaši pomoc (www: diakoniebroumov.org)

Vážení rodiče, milé děti,
v září jsme v Černošicích otevřeli Školičku pro děti
od 3 do 6 let. Máme za sebou první společně strávené
chvilky, umíme první písničky, básničky a říkadla. Už
jsme si i pěkně pohráli, vyzkoušeli jsme, jak nám půjde
malování, sportování a jak zvládneme celé dopoledne
bez maminky a tatínka. Zažili jsme taky trochu legrace,
poznali jsme nové kamarády a hráli a poslouchali jsme
pohádky. Spousta nových věcí, her a překvapení na nás ještě čeká. Přijďte se mezi nás
Za Baby Club OTTOMÁNEK V. Ottomanská
podívat! Na všechny další děti se těšíme!

Připomínka stého výročí narození pana Josefa Lišky
Dne 12. října uplyne 100 let od narození našeho dědečka pana Josefa
Lišky – mistra truhlářského z Černošic, který přispěl k rozvoji tělovýchovy svou dlouholetou činností jako funkcionář i jako úspěšný sportovec TJ Sokol Černošice. Za tuto svou činnost získal mnoho ocenění.
V roce 1950 se stal mistrem ČSR ve volném stylu v těžké váze v zápase
řecko-římském. Byl laskavým a obětavým člověkem. Všichni, kdo jste
Vnučky Dana a Lenka
ho znali, vzpomeňte s námi.

kultura

Komorní koncert v Základní umělecké škole
Odbor kultury vás zve v úterý 6. 11. od 18.30 na komorní koncert do Základní umělecké
školy ve Střední ulici 403. Zazní skladby Bohuslava Martinů (Sonata č. 3 d moll pro housle
a klavír), Benjamina Brittena (Suita pro housle a klavír, op. 6), Dariuse Milhauda a také
kinematograficka fantasie pro housle a klavír. To vše v podání Jany Novákové-Vonáškové
(pb)
(housle) a Petra Nováka (klavír). Vstupné 80 Kč, důchodci a studenti 50 Kč.
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Mama Africa – příslib exotické hudby v Clubu Kino
Odbor kultury vás zve v sobotu 27. 10. od 20.30 do Clubu Kino na koncert s výstižným názvem Mama Africa aneb Večer etnické hudby. Mama Africa je společným příležitostným projektem několika muzikantů s osobním vztahem k černému kontinentu
a jiným druhům pro nás exotické hudby. Do projektu jsou zapojeni dva výborní kytaristé – Elvis Kititi z Konga a charismatický Shahab Tolouie z Íránu, a dva perkusisté –
Papis Nyass z Gambie a Dalibor Hocko. Skupinu doplňuje krásná mulatská tanečnice.
Elvis Kititi, Kongo (akustická kytara, zpěv, hudba). Velmi svérázný hudebník, který se
orientuje především na prezentaci tradiční konžské
hudby a rozvíjení jejích inspirativních podnětů. Ve
svých skladbách spojuje tradiční a moderní prvky
africké hudby.
Papis Nyass, Gambie (perkuse, tanec). V Gambii
na západě Afriky, kde se Papis narodil, začal také
hrát a vstřebávat prvky africké hudby a afrického
tance. Jako profesionální hudebník však začal působit až po příchodu do Evropy v roce 1997. Spojení
s českým perkusistou Daliborem Hockem pro něj přináší další inspirační zdroje.
Shahab Tolouie, Írán (akustická kytara, zpěv). Narodil se roku 1974 v Teheránu. Ve
Španělsku studoval flamenco (docílil zde nejvyššího možného ocenění Nivelo alto),
techniku hry (u Fernandez Lopez Maria de Haro), doprovod k tanci (u Chiary Paglieri), compás (u Antonia Tunuzzu) a jazz (u Abdhassana Saby). V roce 2002 byl vyhlášen
nejlepším kytaristou Íránu. Napsal školu hry na kytaru, která je dnes pro svou dobrou
metodiku jednou z nejužívanějších. Díky původu se v jeho hudbě objevuje mnoho
vlivů původní perské hudby. Ovládá i hru na tradiční perské nástroje – setar, dotar,
tambur, laut a tar. Kytaru často používá jako doprovodný nástroj ke svému zpěvu. Je
výborný zpěvák, zpívá persky, španělsky, anglicky a pokouší se zpívat i česky.
(pb)
Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v trafice u Václavků.

Divadelní představení v mokropeské mateřské škole
Mokropeská mateřská škola zve všechny malé diváky, i ty, kteří nejsou zapsáni k docházce do mateřských škol, na divadelní představení, která se budou konat v naší MŠ,
Topolská 518. Zároveň upozorňujeme na změnu v programu z minulého čísla Informačního listu.
9. 10. (úterý)
od 9.00
– Kráska a netvor (změna data konání
24. 10. (středa) od 10.30
– O veverkách a lidské hlouposti
9. 11. (pátek)
od 10.30
– S flétnou kolem světa
23. 11. (pátek)
od 9.00
– O Budulínkovi
11. 12. (úterý)
od 10.30
– O Ježíškovi
Vstupné na všechna představení je 40 Kč na dítě, dospělí mají vstupné dobrovolné.
Kateřina Mandová, ředitelka školy
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V Mokropeské galerii sv. Václava vystavuje Jiří Altmann
Počátkem září se v Mokropeské galerii sv. Václava uskutečnila vernisáž výstavy
Jiřího Altmanna nazvané Grafika a kresby Jiřího Altmanna. O výtečnou atmosféru mezi přítomnými se postarala svým přednesem z knihy Pavla Eisnera Čeština
poklepem a poslechem Jana Altmannová a tancem, zpěvem a muzikou lidový
soubor Pramínek. Výstava potrvá do 14. října. Otevřeno je v sobotu a v neděli,
nebo vstup umožní paní Lada Sklenářová bydlící v sousedství kapličky v ulici Na
Za odbor kultury Pavel Blaženín
skále 634, tel.: 251 640 170.

Detektivka Agathy Christie Past na myši v Clubu Kino
Odbor kultury vás zve v neděli 7. října od 19.00 do Klubu Kino na slavnou detektivní hru Agathy Christie Past na myši v nastudování pražského divadla Na Baterky.
Jde o detektivní příběh více než klasický: „Do penzionu U klášterní studně se sjíždějí první hosté. Rádio hlásí cosi o zhoršujícím se počasí a také o nějakém dalekém
zločinu. Z relativního poklidu je tu rázem situace ohrožení. Někdo, inspirován písní
o třech slepých myškách, se totiž chystá vraždit. Ale kdo!? Nastalou sněhovou kalamitu přečkávají v penzionu různé typy lidí: manželé Ralstonovi (začínající provozovatelé penzionu), Kryštof Wren (neurotický mladík), madam Boylová (jízlivě
protivná starší dáma), major Metcalf (seriózní pán vojenského vystupování), Leslie
Casewellová (slečna, která je přinejmenším podivná), paní Paravicini (opravdu
temperamentní Italka) a detektiv seržant Trotter. Každý má nějakou tu svou minuZa odbor kultury Pavel Blaženín
lost zahalenou tajemstvím“. Vstupné činí 80 Kč.
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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích

Beletrie:
BAIGENT, Michael: Svatá krev a svatý grál – kniha, bez níž by Dan Brown nenapsal svůj
Da Vinciho kód a kvůli které stanul před soudem; BRAUN, Lilian Jackson: Kočka, která stopovala zloděje – detektivka; COETZEE, John Maxwell: Chlapectví – současná próza popisující nelehké dospívání mladého muže v dusné atmosféře Jižní Afriky; CORNWELL, Patricia:
Predátor – kriminální román; FREY, James: Milion malých střípků – román zabývající se
drogovou závislostí; GIRARD, Patrick: Vládnou nám donchuáni – skandály a aféry známých
osobností; HAMEROVÁ, Zdenka: Nářek ze tmy – detektivka; HARDENOVÁ, Helena: Smrt
ve vavřínovém lese, Záhada vily Herbst – dvě české detektivky; HOLDEN, Kate: Na vlastní
kůži – statečný příběh o návratu z pekla drog a prostituce; JOHNSTON, Paul: Mlčeti zlato
– thriller; KONSTANS: Pexeso – český román; LIVINGSTON, Gordon: Naše životy ovládají
paradoxy – životní moudrost; LUDLUM, Robert: Matlockovo pověření – špionážní román;
MATTHEWS, Carole: V dobrém i zlém – román pro ženy; MONYOVÁ, Simona: Deník citového vyděrače, Pletky s osudem, Ženu ani květinou… – humoristické romány české autorky;
RENDELL, Ruth: Svědek má zemřít – detektivka; RUBINSTEIN, Matt: Tajemství pergamenu
– historický román; SMITH, Scott: Ruiny – horor; STACEY, Lyndon: Šest na jednoho – detektivka z dostihového prostředí; STÝBLOVÁ, Valja: Lužanská mše – životopisný román; TOMEŠOVÁ, Milena: … a muž ti vládnout bude – domácí násilí v české próze; TUROW, Scott:
Obyčejní hrdinové – román ze 2. sv. války; TURSTEN, Helene: Porcelánový koník z dynastie
Tchang, První podezření – švédské detektivky.
Pro studenty a náročnější čtenáře:
ADAMS, Caren: Už žádná tajemství – jak chránit dítě před sexuálním napadením; BAUER,
Alain: Válka teprve začíná – terorismus 21. století; BAUER, Jan: Krajinou domova s holí
poutnickou – z Blaníku přes zlatou Prahu na Říp; BESANCON, Alain: Nemoc století – komunismus, nacismus a holocaust; BRUNEL, Henri – Kočičí metoda – relaxace, jóga, meditace;
COLLAS, Philippe: Mata Hari – pravdivý příběh slavné špiónky; EARLEY, Pete: CIA versus
KGB: odhalení špiona; FIDLER, Jiří: České královny – životopisy českých panovnic; GALL,
Charlotta: Čečensko – reportáž; HORÁKOVÁ, Šárka: Dvojjediná Štěpánka Haničincová
– biografie známé herečky; JANOŠTÍKOVÁ, Běla: Za kouzlem Turecka – cestopisné vyprávění; JEDLIČKA, Richard: Děti a mládež v obtížných životních situacích – nové pohledy
na problematiku životních krizí, deviací a úlohu pomáhajících profesí; LAKOMÝ, Jaroslav:
Angličtina přehledně – jazyková učebnice pro každého až ke státnicím; RICHTER, Karel:
Úhlavní přátelé – osudová spojení historických osobností 20. století; SCHARSACH, Hans-Henning: Lékaři a nacismus – 2. svět. válka; SCHWARZWALLER, Wulf C.: Hitlerovy peníze:
z chudého malíře miliardářem – biografie; SKŘIVAN, Aleš: Cestou samurajů – politické
dějiny Japonska ve 20. stol.; SOLNON, Jean-Francois: Kateřina Medicejská – životopis; SURÁ, Michaela: Paraguay – deníček malé cestovatelky; ŠPAČEK, Ladislav: Velká kniha etikety
– pravidla společenského chování; TEJCHMAN, Miroslav: Ve službách Třetí říše – Hitlerovy
zahraniční jednotky; TULARD, Jean: Fouché – životopis; VERHOEF, Esther: Psi – encyklopedie; VONDRUŠKA, Vlastimil: Intimní historie: od antiky po baroko – morálka v průběhu
dějin; YACOUB, Joseph: Ve jménu Božím! – náboženské války dnes a zítra.
Pro děti a mládež:
Kniha her a hlavolamů; Moji kamarádi – leporelo pro nejmenší; Pohádky o zvířátkách;
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ARNOLD, Nick: Vesmír, hvězdy a slizcí ufoni – astronomie pro děti; BRASHARES, Ann:
Navždy v modrém – Čtvrté léto sesterstva – dívčí román; BREZINA, Thomas: Škola hrůzy
– z edice Klub záhad – napínavý příběh se superlupou; DAVIS, Jim: Garfield není troškař
– komiks; KOPIETZ, Gerit: Sídliště v ohrožení, Ukradený obraz – dva detektivní příběhy
z edice Agáta a doktor Lupa; LANCZOVÁ, Lenka: Náhradní princ – dívčí román; McCOMBIE, Karen: Stella a … Šílená megastydlivka – dívčí román; NAUMAN, Pavel: Pohádky o mašinkách – pro nejmenší; SNICKET, Lemony: Ledová stěna – z edice Řada nešťastných příhod;
WILSON, Jacqueline: – humoristický román pro dívky.

Otevírací doba v městské knihovně

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

Knihovnická bašta v Černošicích
V týdnu od 1. do 7. října probíhá
v knihovnách již 11. ročník celostátně
pořádané akce nazvané Týden knihoven.
Letošní motto: Knihovnická bašta může
znamenat knihovnické jídlo, pochutnání,
speciality, lahůdky, nebo též baštu moudrosti a vzdělání. My, vaše knihovnice, jsme
se rozhodly, že se v rámci možností černošické městské knihovny do této akce také
zapojíme a připravily jsme pro vás na první
říjnový týden následující „menu“:
• Bezplatná registrace nových čtenářů.
• Přístup na internet pro všechny zájemce
zdarma (předchozí rezervace nutná).
• Čtenářská amnestie na opožděně vrácené
knihy.
• V průběhu celého týdne proběhne v prostorách knihovny burza vyřazených knih
s možností nabídnout druhým či si odnést vámi vybrané tituly zdarma.
• V sobotu 6. října od 9.00 do 12.00 zveme
všechny zájemce do černošické městské
knihovny na Den otevřených dveří.
• Nezapomněly jsme ani na naše nejmenší
čtenáře, kteří při návštěvě naší knihovny
obdrží malý pamlsek pro radost.
• Vyhlašujeme soutěžní kvíz pro děti na
téma 7 × nej z české přírody:

1. Nejdelší řeka České republiky
2. Největší jezero
3. Největší rybník
4. Největší ryba
(správnou odpověď zaškrtněte)
a) sumec b) kapr c) štika
5. Nejvyšší hora
6. Největší propast
7. Nejznámější naleziště drahých kamenů.
Prosíme všechny účastníky našeho
testu, aby své odpovědi přinesli nebo poslali do konce října na adresu
knihovny: Městská knihovna Černošice,
Riegrova 228, 252 28 Černošice, e-mail:
knihovna@mestocernosice.cz. Tři vylosované výherce odměníme knihou. Správné
odpovědi můžete také najít při návštěvě
naší knihovny v knize To nejzajímavější
z české přírody.
Doufáme, že jsme výše uvedeným „jídelním lístkem“ nalákaly i Vaše chuťové
pohárky a že v říjnu nezapomenete navštívit svou knihovnu. Přijďte, těšíme se
na Vás.
Irena Šilhánková a Eva Vacková, Vaše knihovnice
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Kultura v okolních obcích
Svinaře
Sobota 6. října – První prohlídka zámku Svinaře (majitel zámku u Berouna Jiří Nosek návštěvníky poprvé provede stále ještě rekonstruovanou unikátní rezidencí drobné venkovské
šlechty, kde postupně vzniká kulturní a společenské centrum podbrdského kraje).
Program:
15.00 – Tango band – dixielandová kapela.
15.30 – Prohlídka zámku.
16.00 – Kejklíř a iluzionista Petr eimer.
16.30 – Prohlídka zámku.
17.00 – Třehusk (písničky ze staré Prahy).
17.30 – Prohlídka zámku.
18.00 – Páni, to bude jízda! (lehce lechtivá divadelní komedie
z období první republiky).
19.30 – Rangers – Plavci (slavná country kapela uvede své nejznámější hity).
21.00 – Noční prohlídka zámku.
A také výstava fotografií zámku, setkání s Černým mužem (duchem svinařského zámku),
pivo, limo, pálenka, klobásy, koláče…
V případě nepřízně počasí se program bude odbývat přímo v objektu zámku.

Dobřichovice – zámek
Pátek 5. října v 18.00 (velký sál) – vernisáž výstavy fotografií Emílie Mrazíkové, nazvané
Lovím nevšednosti. Výstava bude otevřena do konce října v době od 10.00 do 18.00.
Sobota 6. října v 17.00 (oddávací sál s krbem) – vernisáž výstavy fotografií Vladimíra
Ondračky, nazvané Stopy a odraz (fotografie z dobřichovického procesí – slavnosti Božího
těla). Výstava bude otevřena do konce října v době od 10.00 do 18.00.
Sobota 6. října od 20.00 (velký sál) – koncert Jany Lewitové a Vladimíra Merty nazvaný
Písně a balady. Vstupné 100 Kč.
Pátek 12. října od 20.00 – koncert blugrassové skupiny Monogram. Texty písní jsou
v anglickém i v českém jazyce. Skupina pravidelně vystupuje na řadě festivalů a v hudebních
klubech v Evropě a USA. Vstupné 100 Kč.
Neděle 21. října od 15.00 – divadlo pro děti Nebojte se strašidel (hraje loutkoherecká
společnost České televize).
Andrea Kudrnová

Svatý Jan pod Skalou
Výstava Patchworková potěšení – Ekocentrum Kavyl a autorky Jana Haklová a Ája
Votrubcová si Vás dovolují pozvat na výstavu nazvanou Patchworková potěšení, která se
koná ve Svatém Janu pod Skalou. Potěšíte se pohledem na zajímavě zpracované látky, ušité
technikou patchwork. Práci ruční i strojovou. A co víc! Výstava je z části prodejní, je možné
se přihlásit na kurzy patchworku a udělat tak radost sobě i Vašim blízkým. Vždyť třeba dárek
k Vánocům, který sami vyrobíte, bude určitě tím dárkem nejmilejším. Výstava potrvá do
Ája Votrubcová
18. listopadu.Více informací na www.aja-patchwork.cz.
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Černošická Alotria v Dobřichovicích byla pěkným zážitkem
Ráda bych se s vámi podělila o pěkný zážitek
z Černošických šermířských Alotrií, která se konala 15. září v Dobřichovicích pod zámkem. Skupina
Alotrium z Černošic již podruhé zorganizovala
v prostorách u zámku přehlídku skupin historického šermu z celé republiky a Slovenska. Viděli
jsme šerm z různých období podbarvený dobovou hudbou včetně vystoupení krásných
tanečnic. Dle ohlasů největším trhákem bylo představení pirátů a strhující vystoupení
s názvem Brány Valhaly. Večer pak vygradoval ohňovou show u Berounky. Líbila se mi
poznámka mého táty – když viděl chlapy, ale i ženské ve zbroji, slyšel podmanivou hudbu
skotských dud a ještě zahlédl kousek tance břišní tanečnice, neodpustil si poznámku: „Tak
tohle si tady za komunistů fakt nedovedu představit. Konečně to tady žije.“ Doufám, že
se tento den líbil i vám, kteří jste se přišli podívat, a kdo nepřišel, může se těšit zase na
Andrea Hrubá-Kudrnová
příští září.

inzerce
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