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Uzávěrka příštího čísla
je v pátek 14. prosince.

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

K fotu na titulní straně:
Club Kino oslavil páté narozeniny, a to opět
ve velkém stylu a ve zcela zaplněném sále.
Narozeninová párty s podtitulem Středověká
noc byla plná historické hudby, tance, kejklířů, šermířů, jídla, pití a intrik. A došlo i na
působivou ukázku katovského řemesla. Tak
ještě jednou popřejme mnoho úspěchů klubu,
který se za pět let své existence stal nedílnou
součástí černošické kulturní scény a který
obyvatelům města nabídl řadu výstav, koncertů, festivalů, filmů i zajímavých přednášek. Svým dílem přispěla k oslavě narozenin
i ryze dámská skupina historického šermu
Reginleif, jejíž vystoupení ozdobilo titulní
stránku tohoto čísla Informačního listu.
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• zastupitelstvo schvaluje soubor
8. zasedání zastupitelstva vých
opatření č. 6/2007.
města konané 3. září 2007
Výsledek hlasování:
Slib nových členů zastupitelstva

Pan Petr Volejník a paní Jiřina Pavlovová složili slib člena Zastupitelstva města Černošice
do rukou starosty města a potvrdili složení
slibu podpisem. Pan Volejník nastoupil za
pana Jindřicha Vodičku, který se k 31. 8. 2007
vzdal mandátu, a paní Pavlovová nastoupila
za pana Josefa Adama, který se rovněž vzdal
mandátu člena zastupitelstva města, a to ke
dni 3. 9. 2007.

• I. zastupitelstvo ruší Mateřskou školu Černošice, příspěvkovou organizaci města Černošice se sídlem v Černošicích, Husově ul. č.
873, IČ 75008203, a to k datu 15. září 2007;
II. zastupitelstvo ukládá místostarostce Heleně Langšádlové zabezpečit realizaci tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování:
18 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.

• I. zastupitelstvo schvaluje poskytnutí půjčky ve výši 500 000 Kč Tělovýchovné jednotě
Sokol Černošice, IČ 44684878, se sídlem Černošice, Fügnerova 263, pro potřebu rekonstrukce povrchu hřiště umělým povrchem
na dobu čtyř let, splatné ve čtyřech splátkách
po 125 000 Kč navýšených uplatněním koeficientu vyjadřujícího úhrnnou míru inflace
mezi měsícem úhrady splátky a měsícem,
v němž byla půjčená částka poukázána dlužníkovi, a to uzavřením smlouvy o výpůjčce
dle ust. § 657 a násl. o. z., jejíž text se přikládá
k tomuto usnesení a která nabude účinnosti
uzavřením smlouvy o podmínkách a rozsahu
přístupnosti hřiště pro obyvatele Černošic
mezi městem Černošice a TJ Sokol Černošice; II. zastupitelstvo ukládá místostarostce
Heleně Langšádlové zabezpečit realizaci tohoto usnesení.
Výsledek hlasování:
17 pro, nikdo proti, 1 se zdržel.

rozpočto-

18 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
• zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy
o kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou, a. s., ve výši 4 500 000 Kč na překlenutí
časového nesouladu mezi tvorbou a potřebou
finančních zdrojů provozního charakteru
v části běžného rozpočtu schváleného na rok
2007 a v části následujícího roku, se splatností do jednoho roku od uzavření smlouvy
a úrokovou sazbou nepřevyšující PRIBOR
12M + 2% PH a zajištění úvěru budoucími
rozpočtovými příjmy města.
Výsledek hlasování:
18 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
• zastupitelstvo schvaluje znění Smlouvy
o spolupráci při Komunitním plánování sociálních služeb v regionu Černošice a okolí.
Výsledek hlasování:
18 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
• zastupitelstvo vydává obecně závaznou
vyhlášku města Černošice č. 1/2007, kterou
se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území města
Černošice (vyhláška o odpadech).
Výsledek hlasování:
17 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel,
1 zastupitel nebyl přítomen hlasování.
• zastupitelstvo souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy na pozemek parc. č. 1156/7 o výměře 2 090 m² a pozemek parc. č. 1156/9
o výměře 2 090 m², oba v k. ú. Černošice, za
cenu 3 020 Kč/m² se společností IDD Praha,
s. r. o., za platebních podmínek uvedených ve
výběrovém řízení.
Výsledek hlasování:
12 pro, 3 proti, 3 se zdrželi.
(Pokračování na straně 27)
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Dopravní úpravy v ulici K lesíku mají chránit především děti

Na základě úkolu uloženého radou města městské policii ohledně dopravních úprav
v ulici K lesíku, vypracovala městská policie návrh odpovídajícího dopravního opatření.
V souladu s doporučením bezpečnostní alespoň opticky. V případě, že by nešlo
a dopravní komise navrhla městská policie jen o optické vyvýšení, bylo doporučeno
rozšíření kapacity stávajících parkovacích provedení, které je umístěno v ulici Školní
míst v ulici K lesíku a na základě posouzení – zde je z obou stran přechodu pro chodce
stávajícího dopravního řešení navrhla ještě umístěn zpomalovací retardér. Dále bylo
další opatření.
doporučeno ve vzdálenosti 5 metrů od
Vzhledem k tomu, že u základní školy přechodu upravit komunikaci nanesením
v ulici K lesíku není z chodníku vedoucí- speciálního červeného povrchu, který zkraho od ulice Dr. Janského ke škole žádný cuje brzdnou dráhu jedoucích vozidel, a to
přechod pro chodce, bylo navrženo zřídit na obě strany.
tento přechod v místě, kde je stávající
chodník ukončen. Vzhledem k tomu, že
přechod pro chodce je možné zřídit jen
v místech, kde bezprostředně navazuje
na další chodník, je nutné dokončit asi
10 metrů chodníku na pravé části komunikace směrem od ul. Dr. Janského. Přechod
pro chodce by zde měl být vyvýšený, a to

V ulici K lesíku bylo doporučeno zjednosměrnění provozu, a to směrem od
křižovatky ulic K lesíku a Pod Višňovkou
směrem k ulici Školní, a osazení příslušným
dopravním značením (viz. nákres). Toto
dopravní opatření má usnadnit a učinit
bezpečnější vystupování dětí z vozidel,
kterými je rodiče přivážejí ke škole. Dále

Nákres dopravní úpravy ulice K lesíku
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má zpřehlednit celou situaci, neboť od ulice
Školní nebude možné do ulice K lesíku vjíždět. V tomto jednosměrném provozu budou
řidiči moci zaparkovat svá vozidla tak, aby
byl ponechán jeden jízdní pruh volný.
Směr jízdy od ulice Dr. Janského byl
určen z několika důvodů. Jedním z nich je
ten, že v části Mokropsy sídlí Sbor dobrovolných hasičů, kterému by opačným způsobem směrovaný provoz bránil v rychlém
a bezpečném výjezdu do části Vráž.

Zpracovaný návrh byl schválen radou
města, odborem dopravy a Policií ČR. Dopravní značení bude instalováno s největší
pravděpodobností po Novém roce. Městská policie bude nejprve všechny občany
a řidiče na uvedenou změnu dopravního
značení upozorňovat. Doufáme, že tato
dopravní úprava povede ke zklidnění
a zpřehlednění celé dopravní situace u základní školy.
Gregor Dušička, vedoucí městské policie

Zajištění schůdnosti chodníků v zimním období

O slovo se přihlásila zima, a tak chci všechny majitele nemovitostí upozornit na povinnost úklidu přilehlých chodníků. Tato povinnost je uložena nařízením města č. 1/2007.
Nařízení města č. 1/2007 vlastníkům ne- prostoru na chodníku, u ostatních závad
movitostí, které se nacházejí v zastavěném na celé ploše chodníku. Odstraněním záúzemí města a hraničí s místní komunika- vady ve schůdnosti se rozumí zametání
cí, stanovuje rozsah, způsob a lhůtu k od- s kropením, odstraňování bláta, odpadků
straňování závad ve schůdnosti chodníků. a jiných nečistot, odklízení sněhu a posyPřipomínám, že vlastník nemovitosti od- pávání náledí.
povídá za škody, jejichž příčinou byla
Závady ve schůdnosti chodníků, které
závada ve schůdnosti na přilehlém chod- vznikají v průběhu dne, je vlastník nemoníku, která vznikla znečištěním, náledím vitosti povinen odstranit průběžně během
nebo sněhem, pokud neprokáže, že nebylo dne, ve kterém závada vznikla. Závady ve
v mezích jeho možností tuto závadu od- schůdnosti chodníků vzniklé nepříznistranit, u závady způsobené povětrnost- vými povětrnostními vlivy (náledí, sníh,
ními situacemi a jejich důsledky takovou vítr) je vlastník nemovitosti povinen
závadu zmírnit, ani na ni předepsaným odstranit ráno do 8.00 hodin a poté do
způsobem upozornit.
20 hodin večer.
Vlastník nemovitosti je povinen odstraPorušení výše uvedených povinností je
nit závady ve schůdnosti vzniklé sněhem přestupkem a může za něj být uložena poGregor Dušička, městská policie
a náledím v rozsahu 70 cm průchozího kuta.

Informace o zrušení dálkové linky Čenkov – Praha
Na základě požadavku Dobrovolného
svazku obcí Horymír na rozšíření autobusové dopravy do Řevnic a na Prahu navrhl
dopravce Probo Trans Beroun, spol. s r.o.,
ukončení dálkové linky Čenkov – Praha
v zastávce Řevnice, nádraží s možností
přestupu na vlaky ČD. Výše uvedená změna
bude provedena ke změně jízdních řádů tj.

od 9. 12. 2007. Dopravní obslužnost části
města Černošice, Vráž – Černošice, žel. zastávka je zajištěna provozem stávající linky
290415, jejíž provozovatelem je firma Spojbus. Provoz dálkové linky Strašice – Praha
pro období nových jízdních řádů 2007/2008
zůstává beze změny.
Michaela Martinová, odbor dopravy
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Mokropeská dostala nejmodernější gumoasfaltový povrch

První etapa celkové rekonstrukce ulice Mokropeská skončila. Veřejnosti byl
29. listopadu předán do užívání úsek od křižovatky s ulicí Dobřichovická ke křižovatce s ulicí Školní. Poprvé v Černošicích při tom byla na vozovku položena gumoasfaltová směs, výrazně zlepšující její kvalitu.
Gumoasfaltovou směs, kterou ve zmíněném
úseku položila firma REIMO a. s, vyvinuli
odborníci z Fakulty stavební VUT v Brně. Jde
o směs kameniva s vyšším obsahem gumoasfaltu s přísadou drcené gumy ze starých pneumatik, která má vysokou trvanlivost, výborně
eliminuje reflexní a mrazové trhliny a dobře
odolává účinkům vody. Velkou předností
gumoasfaltové vrstvy je možnost podstatné
redukce její tloušťky při zachování stejné
doby životnosti jako u povrchů z běžného asfaltového betonu. Navíc gumoasfaltová směs
znatelně snižuje hladinu akustického hluku
při průjezdu a má pozitivní vliv i na menší vytváření vodní clony za vozidly během deště.
V rámci první etapy rekonstrukce Mok-

Finišér pokládá gumoasfaltový povrch

10

ropeské byl rovněž vybudován chodník
s bezpečnostními prvky, osvětlený přechod
na křižovatce s Dobřichovickou a bylo zde
obnoveno veřejné osvětlení.
Výrazný bezpečnostní prvek
Druhá etapa rekonstrukce Mokropeské probíhá v úseku od křižovatky se Školní ke křižovatce se Slunečnou. Její součástí je nejen výstavba dešťové kanalizace, která odvodní celou
Mokropeskou včetně napojujících se komunikací z oblasti Lada, ale také stavba výrazného
bezpečnostního prvku – vyvýšeného retardéru
(obrázek na následující straně), který spojí
nový chodník v Mokropeské s chodníkem ve
Školní a zvýší tak bezpečnost především školáků z horní části Vráže a z oblasti Lada.
Nadstandardní úpravy
V rámci druhé etapy Mokropeské v úseku
Větrná – Brusinková byl poprvé použit model
budování nadstandardních úprav jdoucích
nad rámec projektové dokumentace, a to za
spoluúčasti majitelů přilehlých nemovitostí.
Sdružení Mokropeská, které za tímto účelem
vzniklo, požádalo o změnu barevnosti zámkové dlažby chodníků a vjezdů (červená), dále
o vybudování zeleného pásu mezi komunikací a chodníkem (dle prostorových možností)
a také o zřízení čtyř podélných parkovišť ze
zatravňovací dlažby. Rada města s úpravami
a úhradou vzniklých nákladů vyslovila souhlas.
V současné době se připravuje několik
rekonstrukcí komunikací na území Černošic,
kde bude použit zmíněný model spolufinancování ze strany obyvatel žijících v dané
lokalitě.
Zájemcům rádi podáme bližší informace na
našem odboru.
Ing. Jan Skalický,
vedoucí odboru investic a správy majetku

z radnice

ŘEŠENÍ KŘIŽOVATKY

MOKROPESKÁ – ŠKOLNÍ
včetně dopravních opatření
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Granty na služby v sociální oblasti pro rok 2008
hoduje razítko pošty, podatelny) či
Také pro rok 2008 bude městem Čerprojekty neúplně nebo chybně zpranošice vyhlášeno grantové řízení na
cované nebudou do grantového řízení
zajištění sociálních služeb pro občany
zařazeny.
města Černošice. Dle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, je povinností • Projekty zaslané do grantového řízení
města Černošice se nevracejí.
obce zajistit a vytvořit důstojné podmín•
Žádost o grant musí obsahovat údaje
ky života osob, u nichž kvůli stáří nebo
uvedené ve formuláři.
zdravotnímu postižení došlo k oslabení
až ke ztrátě schopnosti péče o vlastní • Formulář a projekt je nutné odevzdat
v jednom vyhotovení a jednoznačně
osobu. Nový zákon upravuje poskytování
vyplnit požadované údaje. Projekt
pomoci těmto osobám prostřednictvím
může být následně rozveden v příloze
různých druhů sociálních služeb (na
max. 3 strany; dále je nutno uvést harúzemí města Černošice zejména pečovamonogram a položkový rozpočet.
telské služby). Grantového řízení se moPokud žadatel nesplňuje uvedené podhou zúčastnit poskytovatelé jakýchkoliv
mínky,
je jeho žádost z výběrového řízení
služeb v sociální oblasti určené občanům
vyřazena.
města Černošice.
Žádosti budou hodnoceny podle
Podmínky pro podání žádosti o grant:
následujících kritérií:
• Žádost o grant může podat na předemíra
potřebnosti
projektu pro zajišťovápsaném formuláři právnická i fyzická
ní
sociálních
služeb
osoba působící na území České republiky, která je registrována v souladu - dosavadní zkušenosti s žadatelem
s právním řádem ČR a splňuje všech- - profesní předpoklady žadatele
ny zákonem předepsané podmínky
- spokojenost klientů s poskytovanými
pro příslušnou činnost.
službami
• Termín podání žádostí – bude upřesně- - reálnost projektu včetně přiměřenosti
no.
nákladů
• Formuláře na žádost o grant budou Grantové prostředky lze poskytnout
k vyzvednutí v podatelně MěÚ Černošice nebo v elektronické podobě na výhradně na projekty poskytování sociálních služeb pro černošické občany.
www.mestocernosice.cz.

•

•

Projekt zpracovaný v žádosti podle
níže uvedených podmínek musí být
zaslán v jednom vyhotovení poštou
výhradně doporučeně (žádosti zaslané e-mailem či faxem se nepřijímají)
na adresu: Město Černošice, Riegrova
1209, 252 28 Černošice, nebo osobně
podán do podatelny MěÚ Černošice
v úředních hodinách.
Projekty předložené po termínu (roz-
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Výsledky vyhodnocení projektů budou
vyvěšeny na úřední desce a zveřejněny
na www.mestocernosice.cz do 7 dnů od
ukončení vyhodnocení.
Na poskytnutí grantu není právní nárok.
Kontaktní osoby: Marcela Haspeklová, Simona Kutinová (od. soc. věcí, tel.: 251 081 529,
e-mail: marcela.haspeklova@mestocernosice.cz,
simona.kutinova@mestocernosice.cz).

z radnice

Výstavka představila Černošice současné i budoucí

S poměrně značným zájmem se setkala výstavka urbanistických a stavebních projektů, jež se koncem listopadu konala v Clubu Kino a kterou připravilo vedení města.
Organizátoři nabídli návštěvníkům tři středky, i celé prostory města včetně umístématické celky. První představil výčet ťování jednotlivých staveb,“ uvedl během
akcí realizovaných v letošní roce, přede- výstavky starosta Aleš Rádl s tím, že provším pak výčet významných rekonstrukcí jekt, který je zřejmě nejblíže k realizaci, se
městských komunikací. Druhý tématický týká bývalého kláštera v Mokropsech, kde
celek představil projekty, jejichž realizace by město chtělo vystavět bytový dům, a to
je naplánovaná na roky 2008 a 2009, a třetí nejraději již v průběhu příštího roku.
nabídl urbanistické vize. A to nejen v proVýstavka nabídla i vizi představující možjektech města, ale i v projektech privátních nost řešení dopravy v Černošicích, zejména
investorů a v projektech dopravních staveb pak železničního koridoru. „Tento projekt na
regionálního významu.
objednávku Správy železniční dopravní cesty
Pro návštěvníky byly rovněž připraveny zpracovává firma Sudop bez toho, že by jej
územní plány včetně historických a fo- s městem konzultovala. Jde tedy o jejich předtografie skvostů černošické architektury stavu budoucího řešení koridoru, byť město
z 30. let minulého století doplněné odbor- k původnímu projektu mělo výhrady. Dnes
nými texty.
dráhy změnily filozofii, trať by se měla změnit
Výstavku zahájil starosta města Aleš Rádl, na typ „esbánový“ a projekty s tím spojené
který poté odpovídal na jednotlivé dotazy budou řešeny postupně a v dlouhém časovém
návštěvníků.
horizontu podle toho, jak se podaří získávat
„Tak jak se nám daří postupně vybavovat finanční prostředky. Pro dráhy je v tuto chvíměsto kvalitními komunikace, chtěli bychom li prioritou tunelový vysokorychlostní spoj
postupně řešit, budou-li na to finanční pro- z Prahy do Berouna,“ uvedl starosta.
(sj)

Starosta Aleš Rádl doprovodil výstavku projektů odborným výkladem
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z radnice

Z činnosti Technických služeb města Černošice

Na travnaté ploše před DPS vysadili pracovníci technických služeb vzrostlý jeřáb
a přesadili dvě magnólie.

V rámci plánované výsadby okrasných
dřevin a stromů na veřejných prostranstvích
města vysadili v minulých dnech pracovníci
technických služeb celkem dvanáct vzrostlých stromů. U sportovního hřiště Husova
nahradili uschlé jeřáby stromy zdravými,
v ulici K lesíku na křižovatce se Školní vysadili červenolistý buk (v jarních měsících bude
tento prostor dosázen okrasnými keři), v ulici
Kladenská byl vysazen platan javorolistý (na
jaře bude tato plocha upravena a osazena
dvěma parkovými lavičkami), v ulici Slunečná vysadili pracovníci technických služeb tři
jeřáby a na parkovišti Karlštejnská s přilehlým parčíkem vysadili červenolistou slivoň
a jeřáb. Naplánovaná výsadba okrasných
dřevin do travnatých pásů v ulicích Riegrova,
Topolská a Karlická se kvůli zhoršenému počasí uskuteční v jarních měsících.
Jiří Horák, vedoucí odboru technických služeb

V týdnu od 5. do 9. listopadu proběhl tradiční velký podzimní úklid všech zpevněných černošických komunikací. Čistící vozy likvidovaly především spadané listí. V jarních měsících vyjedou
znovu, tentokrát aby zbavily komunikace zbytků zimního posypu.
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z města a okolí

Město ozdobily darované vánoční stromečky

Čtyřmetrový vánoční strom stojí na Masopustním náměstí už od konce listopadu.
Městu a především dětem jej daroval pan
Ondřej David z Mokropes, který si smrček

zhruba před deseti lety zasadil na své zahradě
s tím, že jednou bude v období vánočních
svátku zdobit právě toto místo. Druhý strom
věnovaly Lesy Steinských.

Vánoční strom před samoobsluhou v Karlštejnské vztyčili pracovníci TS 28. listopadu

Děti z mateřské školy v Topolské ozdobily stromeček na Masopustním náměstí hned
po první adventní neděli a nyní si sem chodí každý den zazpívat vánoční koledy.
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z města a okolí

Zneužití tísňového volání se může prodražit

Poslední den měsíce října v dopoledních hodinách obdržela městská policie
naléhavou žádost o součinnost, přijatou
od složek Integrovaného záchranného
systému. Údajně se jednalo o únik plynu v jednom z domů v ulici Táborská.
V domě se mělo dle volajícího nacházet
několik přiotrávených lidí. Na místo
ihned vyjela záchranná služba a rovněž
Hasičský záchranný sbor z Řevnic. Hlídka městské policie po příjezdu na místo
zjistila, že se celá událost nezakládá na
pravdě a že je smyšlená. Protože došlo
ke zneužití tísňového hlášení, byla celá věc předána Policii ČR k prošetření
a vtipálkovi tak hrozí, že bude muset
uhradit všechny náklady na planý výjezd
záchranných složek.
Kamera hledaný vůz zachytila –
1. listopadu v odpoledních hodinách přijala městská policie
oznámení o krádeži jízdních kol
z kočárkárny domu v ulici Vrážská.
Na místo byla přivolána policie
ČR, která věc převzala k prošetření.
Krádež podle podobného scénáře
se odehrála o několik dní později
v časných ranních hodinách, kdy
hlídka městské policie obdržela
oznámení o vyloupených sklepních
kójích v nové budově v ulici Táborská. Na místě bylo zjištěno, že obyvatelé domu pachatele při krádeži
sice přistihli, ten jim však utekl, nasedl do osobního automobilu a ujel.
Jeden z obyvatelů domu si však zapamatoval registrační značku vozidla a hlídce ji sdělil. Byla provedena
kontrola kamerového systému na
výjezdu z města, kde bylo zjištěno,
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že vozidlo v Černošicích skutečně bylo
a odjelo směrem na Prahu. Věc byla předána Policii ČR. Pachatelem měl údajně
být muž z Prahy Vršovic, který má podle
policie bohatou kriminální minulost.
Psa zachránili hasiči – 15. listopadu ve
večerních hodinách oznámil muž z Vráže, že ve zhruba dva a půl metru hlubokém výkopu, částečně zatopeném vodou,
je uvězněn pes. Hlídka městské policie
na místo přivolala hasiče z Mokropes,
kteří zvíře z jámy vyprostili. Strážníci jej
vrátili majiteli, který zajistil veterinární
prohlídku. Místo, kdy byly výkopy provedeny, hlídka zajistila a označila. Věc
byla dále řešena za pomoci úředníků
Stavebního úřadu Černošice. Tímto díky
hasičům!

z města a okolí
Bezdomovec s azylem – 7. listopadu
v dopoledních hodinách přijala městská
policie oznámení, že v prostoru železniční zastávky Mokropsy údajně obtěžuje
cestující bezdomovec. Hlídka na místě
zjistila, že se jedná o státního příslušníka Ukrajiny, který má na území České
republiky udělen azyl, a to s pobytem
v Zastávce u Brna. Hlídka muže z inkriminovaného místa vykázala a ten poté
odjel směrem na Prahu.
Strážníci našli kradená auta – 14. listopadu nalezla při své kontrolní činnosti
hlídka městské policie odstavené odcizené motorové vozidlo t. z. Fiat Uno.
O nálezu automobilu byl vyrozuměn
majitel a Policie ČR. Podobná událost se
stala o den později v katastru obce Třebotov. Také zde bylo nalezeno odstavené
odcizené vozidlo, které po ohledání bylo
vráceno majiteli.
Lovci kachen byli střízliví – 14. listopadu v odpoledních hodinách přijala
městská policie oznámení, že z chatové
osady Lavičky směrem na Dobřichovice
jdou podnapilí muži, mají zbraně a střílejí kachny. Hlídka na místě zjistila několik
členů mysliveckého sdružení, kteří zde
opravdu lovili kachny. Všichni lovci byli
podrobeni kontrole všech potřebných
dokladů a dechové zkoušce na přítomnost alkoholu. Ani v jednom případě
neshledali strážníci žádné závady.
Hořely kontejnery – 18. listopadu došlo
k zahoření obsahu kontejnerů na odpad
v chatové osadě Lavičky. Díky včasnému
zásahu hasičů nedošlo k žádné škodě na
majetku. Ke druhému výjezdu, opět k hořícímu kontejneru, vyzvala hasiče hlídka
městské policie. Tentokrát šlo o ulici Slunečná v místě výjezdu z chatové osady

Lavičky. Zde došlo k zahoření, protože
do kontejneru kdosi vysypal žhavý popel.
Včasný zásah opět škody minimalizoval.

Strážníci zesilují dozor – dopadením
několika pachatelů, kteří se specializovali na měděné svody a okapy, krádeže
neskončily. Za posledních několik týdnů
došlo k několika dalším případům, při
kterých utrpěli škody majitelé staveb
a rodinných domů. Škody nejsou tak
výrazné jako u předchozích nájezdů,
nicméně strážníci zesilují svoji noční
přítomnost v ulicích města.
V prodejnách se kradlo – v druhé polovině měsíce října zaznamenala městská
policie několik případů krádeží v černošických prodejnách. Většinou byli pachatelé při svém protiprávním jednání přistiženi prodávajícími. V jednom případě
na krádež upozornil náhodný svědek,
jenž byl v inkriminovanou dobu na místě
činu. Hříšníci byli předáni k projednání
ve správním řízení. Je třeba případné poberty upozornit, že ve většině obchodů
na území města fungují kvalitní kamerové systémy, které krádeže včas odhalí.
Gregor Dušička, vedoucí Městské policie Černošice
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z města a okolí

Představujeme naše partnerská města: Gerbrunn historický
Spolek pro partnerství evropských měst,
jenž o své činnosti na stránkách tohoto
listu pravidelně informuje, se rozhodl,
že čtenářům postupně představí všechna
partnerská města Černošic. Přiblíží jim
jejich historii i současnost. Prvním je
samozřejmě Gerbrunn, odkud pocházejí
dva čerství nositelé čestného občanství,
které jim udělilo naše město.

Znak města a původní studna.

Městečko Gerbrunn leží těsně přilepeno k východnímu okraji starobylého města Würzburgu. Také historie
Gerbrunnu je těsně spjata s historií
Würzburgu. První písemná zmínka pochází z roku 1107. Jde o listinu psanou
latinou, v níž Egispert a jeho manželka
Mathild darovali klášteru sv. Štěpána ve
Würzburgu vinici u Gerbrunnu.
Würzburg patřil odnepaměti církevní
šlechtě, vládcem a faktickým majitelem byl biskup würzburgský. Měšťané
würzburgští proto toužili stát se „říšským městem“ a z nadvlády biskupa se
vymanit. Málem se to podařilo, když
Václav IV. na cestě do Cách (1397) se
ve Würzburgu zastavil a slíbil povýšení. Poté však slib odvolal. Dnes je
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Würzburg krajským městem kraje Dolní Franky, ležícím na severu Svobodného státu Bavorsko.
Někdy během 2. poloviny 13. století
přešel Gerbrunn do vlastnictví šlechtického rodu Castell. Roku 1625 pak hrabě
Gottfried von Castell prodal Gerbrunn
würzburgskému biskupovi Phillippovi
von Ehrenberg za 20 tisíc zlatých.
Počátky církevní historie v Gerbrunnu nejsou přesně známé. Z písemných
památek plyne, že stavba významné
místní památky, kostela sv. Mikuláše,
začala někdy koncem 12. století. V době reformace (1560) se Gerbrunn stává
evangelickým, po roce 1625, když se
vrátil do vlastnictví biskupa, nastala
rekatolizace. V gerbrunnské kronice je
uvedena spousta údajů, např. jmenovitý
seznam všech katolických i evangelických farářů (od 1577 dodnes).
Jméno obce Gerbrunn je zřetelně
složenina Ger-brunn. Původ slovního
základu „-brunn“ je jasný (Brunnen =
studna, pramen). První část prý pochází ze starogermánského „ger“, což
znamenalo nástroj šípovitého tvaru
k pohánění dobytka. V přeneseném
významu pak může označovat klínovitý
kus pozemku, který leží mezi jinými
pozemky. Od toho je odvozen i dnešní
znak Gerbrunnu: vlevo nahoře je červenobílý znak rodu Castell, vpravo nahoře
červenobílými klíny stylizovaný znak
kmene Franků (hrábě) a dole je modrý
klín se studnou.
(Příště vám přiblížíme současnost našeho partnerského města.)
Ladislav Lešetický, foto Lumír Apeltauer

z radnice

Starosta Černošic zřídil Radu obcí pro udržitelný rozvoj

Jedenaosmdesát obcí správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice
vyslovilo souhlas s účastí v Radě obcí pro udržitelný rozvoj, kterou 12. listopadu na
společném setkání starostů oficiálně prohlásil za zřízenou starosta Aleš Rádl.
Rada pro udržitelný rozvoj, jejíž zřízení to okres je asi ze všech okresů v republice
umožňuje nový stavební zákon, se bude za- nejvíce dotčen mnohdy hektickým tempem
bývat problematikou územního plánování. výstavby. Vznikají tak problémy s infrastrukturou, která této dynamice
prostě nestačí.
„Důležitá je rovněž otázka tvorby územních plánů z hlediska odborné přípravy, neboť podle nového
stavebního zákona by územní plány
všech obcí měly do pěti let projít
obnovou. A my, jako pověřená
obec, máme povinnost s vámi při
tomto procesu spolupracovat,“ uvedl Aleš Rádl. „Náš stavební úřad je
připraven fungovat jako konzultační a poradní orgán, je schopen
spolupracovat s těmi obcemi, které
nemají samy na to, aby po odborné
stránce provedly změnu územního
plánu a vyžadují koordinací nebo
spolupráci,“ slíbil starosta.

„Je třeba předeslat, že rada, kterou jsme
ustavili, není orgánem, jenž by mohl povolovat nebo se nějakým mocenským způsobem
vyjadřovat k územním plánům obcí. To bude i nadále v plné pravomoci jednotlivých
zastupitelstev, případně dotčených orgánů
státní správy,“ řekl na úvod setkání starostů Aleš Rádl. „Mohla by však být určitou
formou koordinace územních plánů, prostorem pro konzultace a vzájemné informování o změnách těchto plánů v jednotlivých
obcích,“ dodal starosta s tím, že v okrese
Praha západ je problematika územního
plánování mimořádně důležitá, neboť ten-

V současné době je podle starosty Aleše Rádla vyvíjen tlak ze
strany občanů na to, aby výstavba
v obcích nebyla tak dynamická, a existující
i určité mechanismy, jak tuto dynamiku
omezit. „Bylo by dobré tyto mechanismy
koordinovat proto, aby některá obec nevyhlašovala opatření, jež pak může být soudně napadeno. Je naopak třeba nalézt řešení
vedoucí k tomu, aby se developerové podíleli
na rozvoji obcí. Nelze totiž akceptovat, aby
náklady na výstavbu infrastruktury nesli
pouze stávající obyvatelé obcí a ti noví, kteří do obecní kasy ještě ničím nepřispěli, ji
pouze využívali, jak to mnohdy a mnohde
požadují,“ uzavřel starosta Aleš Rádl. (sj)
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z města a okolí

Topíte správně? Neporušujete zákon?

Ne každý si může dovolit investici do plynofikace svého domu či do alternativního zdroje vytápění, také elektřina není nejlevnějším zdrojem tepla. Řada z nás
se tak v topné sezoně potýká s nějakým tím nadměrně čadícím sousedem a ptáme
se proč, když z komínů jiných domů, kde se také topí tuhými palivy, takový obtěžující kouř okolí nezamořuje.
Příčina bývá většinou jednoduchá, i když
Apelujeme na všechny, kteří nepříjemnení snadné ji odhalit a prokázat. Zpravi- ným kouřem otravují život svým spoludla platí, že kdo kouřem ze svého objektu občanům a kteří vědomě či nevědomě
nadměrně obtěžuje okolí, nemá své topné porušují zákon o ovzduší (neznalost
zařízení v pořádku, nebo dokonce porušuje zákona neomlouvá), aby v zájmu svém
zákon o ovzduší č. 86/2002 Sb., protože i svého okolí zjednali v této věci nápranetopí tím druhem paliva, pro který je vu.
jeho kotel určen. Zákon porušuje ten, kdo
Dobrou zprávou je, že ministerstvo
v kotli na uhlí topí dřívím, v kotli na koks
životního
prostředí v dohledné době
uhlím atd., neboť tím do ovzduší uniká více
předloží
zákon,
který pomůže účinněji
zplodin. Zákon porušuje také ten, kdo pálí
domácí odpad, protože se při něm uvolňuje ochránit nedobrovolné oběti „kouřořada toxických látek. V obou případech vého teroru“. Špatná zpráva však přišla
hrozí správní řízení a pokuta až 30 000 Kč. z Bruselu: Evropská komise nepřistouDalší příčinou vzniku velkého množství pila na požadavky České republiky
nepříjemného kouře je předimenzovaný a neumožní domácnostem čerpat dokotel, který je zdrojem problémů přede- tace z Operačního programu Životního
vším v přechodných obdobích, kdy se prostředí na nové kotle. Doufejme, že
topí méně, v období mrazů pak takové toto rozhodnutí není definitivní.
problémy ustávají. Bezpodmínečná je
Tímto děkuji Ing. Jiřímu Morávkovi, odrovněž správná obsluha kamen či kotle. borníkovi na ovzduší, za dlouhodobou a neJe samozřejmě také zapotřebí pravidelně zištnou spolupráci.
zajišťovat odborné seřízení tam, kde to
Lenka Kalousková,
výrobce doporučuje.
členka komise životního prostředí

Alternativní zdroje vytápění – tepelná čerpadla a solární panely

Instalací tepelného čerpadla či solárních panelů lze snížit spotřebu elektrické
energie až o 60 až 70 procent a tím snížit i emise oxidu uhelnatého – nejvýznamnějšího skleníkového plynu, který při výrobě elektrické energie vzniká.
Tepelná čerpadla využívají obnovitelné úpravy a vzhledem k mírným zimám dozdroje energie – teplo odebírají ze vzdu- káží vytápět bez dodatečného přitápění.
chu, z vody, nebo ze země. U nás v Čer- Navíc získáte výhodnější tarif elektrické
nošicích využívá již mnoho domácností energie. Obavy z hlučnosti těchto čerpatento způsob topení a ohřevu teplé vody del jsou neopodstatněné – nové typy jsou
a zkušenosti s nimi jsou velmi dobré. Ce- téměř nehlučné.
nově nejdostupnější jsou čerpadla vzduch
Instalací solárních panelů na ohřev teplé
– voda, která nevyžadují velké stavební vody ušetříte až 70 procent spotřeby ener-
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gie. Na většině území našeho města jsou
velmi dobré podmínky pro jejich instalaci. Víte, že za 7 minut dopadne na Zemi
sluneční energie, která by dokázala pokrýt
spotřebu celého lidstva na 24 hodin? Proč
ji využíváme tak málo? Mnohdy by stačilo
odepřít si třeba jednu drahou dovolenou
a peníze investovat do solárních panelů.

i když nepracuje, pohlcuje až 70 procent energie.

•

Pořiďte si LCD monitor, LCD televizi
a notebook – mají mnohem menší spotřebu.

•

Vypojujte nabíječku na mobil ze zásuvky po dobití vašeho telefonu, protože
pak přeměňuje energii jen na teplo.

Několik tipů na snížení spotřeby
elektrické energie v domácnosti

•

Nepoužívejte klimatizaci, protože spotřebovává velké množství energie

Při zvyšujících se cenách el. energie můžete ušetřit více než 500 Kč za měsíc.

•

Při vaření používejte pokličky na hrnce,
které vám sníží spotřebu energie až na
čtvrtinu! Tlakové hrnce ušetří až 70
procent energie. Vypínejte plotýnky
či troubu pár minut před dovařením
či dopečením – jídlo se na rozpálené
plotýnce dovaří a v troubě dopeče.
Předvařujte si vodu v rychlovazné
konvici a pak ji přelijte do hrnce. A používejte jen malé množství vody na
vaření brambor a zeleniny – zachová se
tím zároveň i větší množství vitamínů.
Vaření na plynu je levnější a díky přímému spalování jsou ztráty energie
nejmenší.

•

Umístěte chladničku a mrazničku na
chladnější místo – ne vedle radiátoru,
sporáku, myčky či pračky. Při každém
stupni navíc spotřebuje chladnička
o 4 procenta energie více. Často ji odmrazujte a kontrolujte těsnění.

•

Prádlo sušte venku, sušičky jsou energicky náročné. Většina bakterií se zničí již při
praní na 60 stupňů a tím oproti vyvářce
ušetříte až 50 procent energie. Naplňujte
pračku nebo použijte úsporný program,
perete-li menší množství prádla.

•
•

•
•
•

•

Větrejte v zimě krátce, ale intenzivně.
Pokud větráte při pootevřeném okně
a zároveň topíte, velmi plýtváte.
Pořiďte si kvalitní okna a tím můžete
snížit tepelné ztráty až o 70 procent,
zaizolujte si tepelné potrubí a nainstalujte si programovatelné termostaty.
Umístěním reflexní fólie za radiátory
na zeď odrazíte zpátky do místnosti až
90 procent tepla. Topení totiž spotřebuje až 70 procent energie v domácnosti.
Snížením pokojové teploty o l stupeň
ušetříte až 6 procent energie. Zdravá
pokojová teplota je l8 – 20 stupňů,
v ložnici ještě méně.
Používejte úsporné žárovky, které vám
ušetří až 80 procent energie, a zhasínejte světlo. Osvětlení spotřebuje až
desetinu elektřiny v domácnosti.
Nakupujte energeticky úsporné spotřebiče – největší rozdíly ve spotřebě
mají chladničky a mrazničky; nejmenší
spotřebu mají ty s označením A++, pak
A+ a A.

Pokud byste měli zájem o podrobNenechávejte elektroniku v pohotonější
informace o tepelných čerpadlech
vostním (stand-by) režimu, který spotřebuje ročně velké množství elektřiny. a o zkušenostech s nimi či o solárních paVýhodné je pořízení prodlužovacího nelech, můžete nás kontaktovat na adrese:
kabelu pro více spotřebičů, který má j.landova@gmail.com.
vypínač, kterým vypnete všechny
Jitka Landová
spotřebiče. Vypínejte počítač, protože
s použitím článků z časopisů Ekolist
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V Domě s pečovatelskou službou se slavilo i malovalo

Setkání v DPS. Už tradičně se v sále Domu s pečovatelskou službou sešli černošičtí senioři, aby si
popovídali, pobavili se a hlavně společně oslavili svá významná životní jubilea. Popřát jim přišla
místostarostka Helena Langšádlová spolu se členkami sociální komise. O kulturní program se
postarali žáci Základní umělecké školy.

Výtvarná dílna a pozvánka. Výtvarný ateliér Základní umělecké školy uspořádal v Domě
s pečovatelskou službou výtvarnou dílnu na téma Barevné linie podzimu. Výtvarné práce byly
inspirovány díly Slavíčka, Sedláčka, Špály a Kosárka. Společné výtvarné práce dětí a babiček
se opravdu povedly. Žáci výtvarného ateliéru vás tímto zvou na Tvůrčí dílnu, která se v DPS
uskuteční 6. prosince od 14. 30. Téma? Vánoční malování. Budeme malovat a tvarovat vizovické
obřadní pečivo, žáci hudebního oddělení k tomu zahrají vánoční koledy, zazpíváme si a ještě
máme překvapení pro naše seniory. Přijde i sv. Mikuláš s doprovodem. Přijďte si i vy vytvořit
něco pěkného pro radost.
Za výtvarný ateliér ZUŠ Hana Bláhová
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Třídím, třídíš, třídíme?
Naše základní škola se rozhodla podpořit zájem žáků o třídění odpadu. Nebylo to jen tak. Na konci loňského školního
roku jsme si vyslechli ekologickou přednášku, která nám objasnila problematiku
životního prostředí. A protože chceme
pro sebe něco udělat, začali jsme hned.
Zakoupili jsme kontejnery na tříděný
odpad včetně lisu na PET lahve.
Nejvhodnější místo pro realizaci jsou
nejfrekventovanější místa, a to jsou
chodby. Vše se setkalo s velkým ohlasem,
neboť mnohý si chce sám slisovat svoji
„PETKU“.
Těší nás velký zájem a věříme, že takto
přispějeme ke zlepšení životního prostředí. Určitě ještě platí „Co se v mládí
naučíš, …“
Mgr. Olga Bočková, Mgr. Evženie Němečková

A ještě k významu jména Vráž
V říjnovém Informačním listě byl otištěn velmi pěkný a zajímavý článek o historii Vráže, kde se autorka Milena Křížová pokusila o objasnění významu jména
Vráž: vrah, nepřítel; vyrazija – kouzelník
či místo, kde se provozovalo čarodějnictví nebo tajné náboženské obyčeje.
Současná toponomastika (nauka o místních jménech) se však přiklání k daleko
prozaičtějšímu vysvětlení. Jménem Vráž
s odvozeninami Vrážná, Vrážné je u nás
pojmenována řada osad, přičemž téměř
všechny se nacházejí v jižní polovině
Čech. Pojmenování pochází z praslovanského základu vorg – vrhat, který
v slovanské toponymii znamená buď
pahorek, vrch, svah nebo rokle, strž,
údolí. V obou těchto případech jde

o pojmenování vertikálního členění
zemského povrchu, jež mají společnou
charakteristiku: co se shora jeví jako
strž, jeví se zdola jako svah či vyvýšenina. Místní jméno Vráž tedy znamená
osada na úbočí, ve svahu. Tuto variantu
podporuje i fakt, že naprostá většina
míst pojmenovaných Vráž se skutečně
nachází ve svahu.
Obyvatelé naší Vráže mohou tedy
klidně spát, na místech jejich domovů se
v dřívějších dobách s největší pravděpodobností žádné čarodějnictví neprovozovalo.
Zájemcům o problematiku místních
jmen doporučuji publikaci Ivana Lutterera Zeměpisná jména Československa.
Lenka Kalousková
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Ztracená šlapka prověřila schopnosti dvaceti cyklotýmů

V sobotu 13. října se za finančního přispění města Černošice uskutečnil I. ročník
cyklistického orientačního závodu nazvaný
Ztracená šlapka, jehož pořadatelem byl Baby Club OTTOMÁNEK, s. r. o. Za slunečného podzimního počasí si přišlo zazávodit
na dvacet cyklotýmů, tvořených rodičem
a dítětem. Ve zhruba hodinovém závodě,
který začínal jízdou zručnosti, si závodníci
prověřili nejen svoji fyzickou kondici, ale
i schopnost orientovat se v mapě, vyzkoušeli paměť, pozornost, důvtip. V krásné atmosféře pak byly všem zúčastěným předány
ceny, diplomy a pochvaly. Vyhráli všichni,
kteří přišli! Myslím, že se všichni těšíme na
Vladimíra Ottomanská
II. ročník!

Baby Club OTTOMÁNEK představuje Školičku:

- Školička je pro děti od 2,5 do 7 let

- začínáme projektem Pohádka – zapojení
rodičů do činnosti Školičky
- každý den má jiné zaměření (hudebně
Srdečně zveme všechny děti a rodiče, přijď– pohybové, výtvarné, sportovní, jóga,
te si s námi hrát!
divadlo atd.)
Pozor akce! Pro širokou veřejnost při- děti mohou navštěvovat Školičku i v jedpravujeme
Velkou vánoční dílnu s prodejní
notlivých dnech
výstavou hraček fy Makra, a to v sobotu
- s dětmi pracujeme v malých skupinách,
8. prosince od 14.00 do 18.00 v Základní
můžeme se jim tak individuálně věnoumělecké škole (tvůrčí dílny, punč a čaj,
vat
cukroví – máte-li netradiční, vezměte s sebou
- pro předškoláky máme připravený kom- i s receptem – zpívání koled a další).
plexní program Předškolák
Vladimíra Ottomanská

Z palubního deníku KRYŠTOFa – anglické jazykové školičky

Po společně stráveném HALLOWEENu
i tradičního SLEEPOVER zvou děti i jejich lektoři rodiče na podzimní „petite
concert“ do své školičky KRYŠTOF
v Černošicích. Mikuláše, anděla, čerta
i pohádku od Ivety Duškové a Petry
Bílkové jsme přivítali 29. listopadu
v černošickém Clubu Kino. Prosincové dny strávíme v komorní atmosféře
školičky, vyzkoušíme si některé vánoční
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zvyky ze světa, upečeme KRYŠTOFovo
cukroví a pozveme i táty a mámy na
ovocný punč se zpíváním. V lednu se
balí děti ze školičky i odrostlejší školáci
z klubu Junior a odjíždějí za lyžováním
a angličtinou do Kořenova. Těšíme se
na sníh a věříme, že nám letos bude
dopřáno strávit opravdu bílý WINTER
CAMP!!
Za všechny z KRYŠTOFa Marcela Polová

z města a okolí

Tvořivá dílna pro maminky v mokropeské školce

S dětmi v naší školce vyrábíme mnoho
krásných věcí a zkoušíme nejrůznější výtvarné techniky. Povzdech jedné maminky, že by si
to také velmi ráda vyzkoušela, mne přivedl na
nápad uspořádat pro maminky tvořivou dílnu.
První dílnu jsme věnovali malování na trička.
Některé maminky téma nadchlo natolik, že
i doma pomalovaly trička téměř celé rodiny.
Na druhé dílně jsme vyráběli podzimní
stromečky z přírodních materiálů. Jeden
z bukvic a druhý z mechu. Na tuto dílnu se
přihlásilo už mnohem více maminek než
na tu první. Stromečky se moc povedly
a maminky mají krásnou, vlastnoručně vy-

robenou podzimní dekoraci. Další témata na
tvořivou dílnu už připravujeme.
Kateřina Mandová, ředitelka školky

O Bramborovém dni se krásně tvořilo i dobře jedlo
Pokračujeme v tradici tématicky zaměřených dní. Tentokrát jsme připravili
Bramborový den. Děti si přinesly do školky
brambory, se kterými jsme pak pracovali.
Velké děti brambory očistily, nakrájely na
kostičky, navlékly na špejle, nabarvily a tím
vyrobily pro maminky originální korále.
Mladší děti zase vyrobily panáčky a panenky.

Všichni jsme si vyzkoušeli obtiskovat razítka
z brambor a z nich vytvořit obrázek. Paní
kuchařka nám pak ke svačince připravila
výborný bramborový rohlík z Mokropeské
pekárny a k obědu bramborovou polévku
a bramborové šišky. Dík patří i Kačenčině
mamince, která pro děti upekla výbornou
bramborovou bábovku.

Jak vypadá Podzimníček?

Příroda se na podzim krásně vybarvila a to nás
inspirovalo k vymyšlení podzimní soutěže. Kdo asi
přináší podzim? Je to skřítek, víla, panáček nebo
panenka? Děti dostaly za úkol vymyslet, jak takový
Podzimníček vypadá a za pomoci rodičů ho doma
vyrobit z nasbíraných přírodních materiálů. Do
soutěže se nám sešlo 34 překrásných figurek se zajímavými jmény. Ze všech jsme udělali výstavu a děti
a rodiče vybírali toho nejkrásnějšího. Byl to nelehký
úkol, protože všichni byli krásní. Nakonec bylo rozhodnuto, že nejkrásnějšího Podzimníčka Pařezníka
vyrobil Mikuláš Košťák, druhý byl Kaštánek Kačenky Beerové a třetí Listulka Elišky Bártové. Nejlepší
podzimníčci byli odměněni lítacími draky a i ostatní
děti dostaly malou pozornost. Moc oceňujeme zájem
dětí a rodičů, jejich trpělivost a fantazii při výrobě
figurek, a už se těšíme na další krásné výrobky do
Paní učitelky z mokropeské školky
další soutěže.
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Černošický šplhoun a testy zdatnosti 2007

V sobotu 24. listopadu se v naší tělocvičně konala už tradiční podzimní akce
– závod ve šplhu s názvem Černošický
šplhoun. Současně jsme
pomocí testů prověřovali celkovou zdatnost
cvičenců. Šlo o hluboký
předklon, skok daleký
z místa, kliky nebo angličáky, přetáčení trupu,
výskok, skoky přes švihadlo a přednožování v lehu.
U jednotlivých stanovišť
pomáhali členové jednoty
a cvičitelé.

V letošním ročníku se
sešlo 18 dětí a 4 dospělí
(3 muži, 1 žena). Velmi
se snažil nejmladší borec
Alex Pavlovský (ročník
2005), stále se pokoušel
zejména o šplh. Potěšitelné
je, že všichni čtyři dospělí
byli rodiče, kteří přivedli děti a po chvilce
váhání se k závodu přihlásili. Ve šplhu
vynikaly děti, které pravidelně jednotu reprezentují na závodech všestrannosti, ale
našli se i noví výborní šplhouni. Někteří
šplhali i opakovaně, s cílem dosáhnout
lepšího času. V testech zdatnosti se všichni
snažili podat co nejlepší výkon a opakovali některé testy tak dlouho, až byli sami
se sebou spokojeni. Všichni pak dostali
kartičky s údaji o svých výkonech, aby si
mohli v dalších ročnících porovnat, zda se
zlepšili či nikoliv.
Zdatnost se hodnotí podle počtu dosažených bodů. Každý závodník si v tabulce, kde jsou body v korelaci s věkem
a pohlavím, zjistí, jak na tom se zdatností
je. Snadno se pak přijde na to, zda v rodině, kde závodilo více účastníků, jsou
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zdatnější děti nebo třeba tatínek. Je jen
škoda, že se nezapojilo víc dospělých
a nebo skupiny žactva provozující jiný
sport, např. fotbal či hokej.
Stromeček pro zvířátka
V pondělí 17. prosince od
15.00 budeme na zahradě
mateřské školky v Karlické
a ve spolupráci se školkou
zdobit strom pro zvířátka.
Přineste si sebou ozdoby
v podobě řetězů z přírodnin
(bobulí, slámy, šišek, žaludů
atd.), ozdoby k zavěšení (ne
skleněné či zavěšené na háčcích – ozdoby zůstanou na
stromě dlouho, při větru by
se rozbily a děti by se mohly poranit). Každé dítě by
mělo mít svíčičku a nějaké
prskavky, abychom si udělali
vánoční atmosféru. Při tom
si zazpíváme koledu. Akce je
určena pro děti předškolního a mladšího
školního věku.

Výprava na Severní pól
V neděli 6. ledna se společně vypravíme
na odpolední procházku lesem s cílem dosáhnout Severní pól. Budeme překonávat
různé překážky a plnit úkoly, které se během cesty vyskytnou. Moc by se nám líbilo, kdyby byl sníh. V tom případě bychom
se vybavili saněmi, boby nebo i běžkami.
Počasí neporučíme, půjdeme tedy i za bláta, výpravu odvoláme pouze za vytrvalého
lijáku nebo krutého mrazu. Samozřejmě
se na pól pořádně oblékneme a obujeme
a vybavíme se i zásobou teplého čaje.
Sraz je na Vráži před bývalou školkou ve
14 hodin.
Hana Fořtová, foto Marie Burgetová

z radnice
(pokračování ze strany 7)

• zastupitelstvo

schvaluje bezúplatné nabytí tří kusů stožárů veřejného osvětlení na
pozemcích parc. č. 1682/114-117 a 6170/1
v k. ú. Černošice včetně přívodního kabelu,
a to darovací smlouvou dle ustanovení § 628
a násl. občanského zákoníku uzavíranou mezi
firmou VV Servis – REAL, s. r. o., a městem
Černošice.
Výsledek hlasování:
18 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
• zastupitelstvo schvaluje budoucí bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 496/5 o výměře
64 m² v k. ú. Černošice od dárců, a to smlouvou o budoucí smlouvě darovací dle ust. § 50
písm. a občanského zákoníku, na základě
které bude do 100 dnů ode dne právní moci usnesení Okresního soudu Praha-západ
o dodatečném projednání dědictví uzavřena
vlastní darovací smlouva.
Výsledek hlasování:
18 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
• zastupitelstvo schvaluje bezúplatné nabytí
pozemku parc. č. 877/5 o výměře 194 m²
v k. ú. Černošice (Karlštejnská), a to darovací smlouvou dle ustanovení § 628 a násl.
občanského zákoníku mezi dárci a městem
Černošice jako obdarovaným.
Výsledek hlasování:
18 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
• zastupitelstvo schvaluje znění a uzavření
Smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi
společností Stagic jako budoucím dárcem
a městem Černošice jako budoucím obdarovaným na stavbu řadu splaškové kanalizace
o délce 66 m a první fázi stavby komunikace
o délce 191,63 m v ulici Žatecké v Černošicích.
Výsledek hlasování:
18 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
• zastupitelstvo schvaluje uzavření plánovací smlouvy o podmínkách pro vybudování
staveb dopravní a technické infrastruktury

v souvislosti s výstavbou rodinných domů
v ulici V Habřinách v Černošicích mezi společností Universal Praha cz, s. r. o., a městem
Černošice.
Výsledek hlasování:
14 pro, nikdo proti, 4 se zdrželi.
• zastupitelstvo schvaluje znění a uzavření
Smlouvy darovací na pozemky parc. č. 5125/
94 a 5125/95 – ulice Zvonková v Černošicích
– mezi dárcem a městem Černošice jako obdarovaným.
Výsledek hlasování:
17 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel
1 zastupitel nebyl přítomen hlasování.
• zastupitelstvo schvaluje znění a uzavření
Smlouvy o výstavbě dopravní a technické
infrastruktury v ulici Zvonková mezi městem
Černošice a ostatními účastníky za účelem
stanovení podmínek staveb dopravní a technické infrastruktury v ulici Zvonková.
Výsledek hlasování:
17 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel
1 zastupitel nebyl přítomen hlasování.
• zastupitelstvo, podle § 62 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, rozhodlo o pořízení regulačního plánu pro Lokalitu
Vápenice. Regulační plán bude řešit zejména
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 pozemky, které z těchto
pozemků budou případně odděleny.
Výsledek hlasování:
15 pro, nikdo proti, 3 se zdrželi.
• I. zastupitelstvo bere na vědomí vyhodnocení, jak byly uplatněné požadavky dotčených
orgánů a ostatní požadavky zapracovány do
návrhu zadání regulačního plánu lokalita Javorová; II. zastupitelstvo bere na vědomí upravení návrhu zadání regulačního plánu lokality
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Javorová na základě uplatněných požadavků;
III. zastupitelstvo schvaluje zadání regulačního plánu lokalita Javorová podle § 64 odst. 5
zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.
Výsledek hlasování:
13 pro, 1 proti, 4 se zdrželi.
• I. zastupitelstvo bere na vědomí vyhodnocení, jak byly uplatněné požadavky dotčených
orgánů a ostatní požadavky zapracovány do
návrhu zadání regulačního plánu lokalita Na
Vysoké; II. zastupitelstvo bere na vědomí upravení návrhu zadání regulačního plánu lokality
Na Vysoké na základě uplatněných požadavků;
III. zastupitelstvo schvaluje zadání regulačního
plánu lokalita Na Vysoké, podle § 64 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.
Výsledek hlasování:
13 pro, 2 proti, 3 se zdrželi.
• I. zastupitelstvo bere na vědomí vyhodnocení, jak byly uplatněné požadavky dotčených
orgánů a ostatní požadavky zapracovány do
návrhu zadání regulačního plánu lokalita
V Lavičkách; II. zastupitelstvo bere na vědomí
upravení návrhu zadání regulačního plánu
lokality V Lavičkách na základě uplatněných
požadavků; III. zastupitelstvo schvaluje zadání
regulačního plánu lokalita V Lavičkách podle
§ 64 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. v platném
znění.
Výsledek hlasování:
12 pro, 2 proti, 4 se zdrželi.
• I. zastupitelstvo bere na vědomí vyhodnocení, jak byly uplatněné požadavky dotčených
orgánů a ostatní požadavky zapracovány do
návrhu zadání regulačního plánu lokalita Werichova; II. zastupitelstvo bere na vědomí upravení návrhu zadání regulačního plánu lokality
Werichova na základě uplatněných požadavků;
III. zastupitelstvo schvaluje zadání regulačního
plánu lokalita Werichova podle § 64 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.
Výsledek hlasování:
16 pro, nikdo proti, 2 se zdrželi.
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• I. zastupitelstvo bere na vědomí vyhodnoce-

ní, jak byly uplatněné požadavky dotčených
orgánů a ostatní požadavky zapracovány do
návrhu zadání regulačního plánu lokalita
Slunečná, Pod Slunečnou – západ; II. zastupitelstvo bere na vědomí upravení návrhu
zadání regulačního plánu lokality Slunečná,
Pod Slunečnou – západ na základě uplatněných požadavků; III. zastupitelstvo schvaluje
zadání regulačního plánu lokalita Slunečná,
Pod Slunečnou – západ podle § 64 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.
Výsledek hlasování:
16 proti, nikdo proti, 2 se zdrželi.
• I. zastupitelstvo bere na vědomí vyhodnocení, jak byly uplatněné požadavky dotčených
orgánů a ostatní požadavky zapracovány do
návrhu zadání regulačního plánu lokalita Na
Koutech – východ; II. zastupitelstvo bere na
vědomí upravení návrhu zadání regulačního
plánu lokality Na Koutech – východ na základě uplatněných požadavků; III. zastupitelstvo
schvaluje zadání regulačního plánu lokalita
Na Koutech – východ podle § 64 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.
Výsledek hlasování:
12 pro, 2 proti, 4 se zdrželi.
• I. zastupitelstvo bere na vědomí vyhodnocení, jak byly uplatněné požadavky dotčených
orgánů a ostatní požadavky zapracovány do
návrhu zadání regulačního plánu lokalita
Akátová; II. zastupitelstvo bere na vědomí
upravení návrhu zadání regulačního plánu
lokality Akátová na základě uplatněných požadavků; III. zastupitelstvo schvaluje zadání
regulačního plánu lokalita Akátová podle
§ 64 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. v platném
znění.
Výsledek hlasování:
14 pro, nikdo proti, 4 se zdrželi.
• I. zastupitelstvo bere na vědomí přehled
uplatněných požadavků dotčených orgánů,
podnětů sousedních obcí a ostatních připo-

z radnice
mínek zapracovaných do návrhu zadání změny č. 7 ÚPNSÚ Černošice, lokalita Slunečná,
Pod Slunečnou – západ; II. zastupitelstvo bere
na vědomí upravení návrhu zadání změny č. 7
ÚPNSÚ Černošice, lokalita Slunečná, Pod
Slunečnou – západ, na základě uplatněných
požadavků, podnětů a připomínek; III. zastupitelstvo schvaluje zadání změny č. 7 ÚPNSÚ
Černošice, lokalita Slunečná, Pod Slunečnou
– západ, podle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006
Sb. v platném znění.
Výsledek hlasování:
18 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
• I. zastupitelstvo bere na vědomí přehled
uplatněných požadavků dotčených orgánů,
podnětů sousedních obcí a ostatních připomínek zapracovaných do návrhu zadání
změny č. 8 ÚPNSÚ Černošice, lokalita Na
Koutech – východ; II. zastupitelstvo bere
na vědomí upravení návrhu zadání změny
č. 7 ÚPNSÚ Černošice, lokalita Na Koutech
– východ na základě uplatněných požadavků, podnětů a připomínek; III. zastupitelstvo
schvaluje zadání změny č. 8 ÚPNSÚ Černošice, lokalita Na Koutech – východ, podle
§ 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. v platném
znění.
Výsledek hlasování:
18 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel.
• zastupitelstvo nepřijalo návrh usnesení
předložený Ing. Hlaváčkem: Zastupitelstvo
volí předsedkyní Kontrolního výboru Zastupitelstva města Černošice paní Ing. Danielu
Göttelovou.
Výsledek hlasování:
5 pro, 3 proti, 10 se zdrželo.
• zastupitelstvo dle § 84 písm. m) zákona
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), volí
předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Černošice pana Petra Volejníka.
Výsledek hlasování:
12 pro, 1 proti, 5 se zdrželo.

Návrhy na doplnění programu předložené
zastupiteli města zvolenými za stranu Věci
veřejné Mgr. Kořínkem, Ing. Hlaváčkem
a Ing. Göttelovou:
• zastupitelstvo doporučuje předkladateli
návrhu Změny jednacího řádu zastupitelstva
města, aby návrh předložil po zapracování
připomínek na příštím zasedání zastupitelstva
města.
Výsledek hlasování:
13 pro, nikdo proti, 5 se zdrželo.
• zastupitelstvo nepřijalo návrh usnesení
předložený panem starostou: Zastupitelstvo
města konstatuje, že stávající zaměření Informačních listů považuje za vhodné a dostatečné.
• zastupitelstvo nepřijalo návrh usnesení
předložený panem Ing. Hlaváčkem: Zastupitelstvo ukládá radě města, aby při schvalování
obsahu každého čísla Informačních listů dala
prostor ke zveřejnění článku v rozsahu jedné
strany kterémukoliv členovi zastupitelstva
města, pokud o to daný zastupitel požádá.
Počet článků zastupitelů podle tohoto usnesení
může rada města omezit na tři v každém jednotlivém čísle, bude-li to prostor daného čísla
vyžadovat. V takovém případě budou žádosti
zastupitelů o zveřejnění vyřizovány dle pořadí
jejich podání.
• zastupitelstvo bere na vědomí stanovisko
Ministerstva vnitra ČR ze dne 16. července
2007 č. j. ODK-1615/2-2007, ODK-1654/22007 a ODK-1878/2-2007 týkající se přístupu
zastupitelů k informacím dle § 82 zákona 128/
2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění.
• zastupitelstvo nepřijalo návrh usnesení
předložený Ing. Göttelevou: Zastupitelstvo
ukládá radě města postupovat při prodeji, směně nebo darování nemovitého majetku obce dle
§ 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, dvoufázově. V první fázi, před
učiněním jakéhokoliv kroku směřujícího k výše
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uvedeným úkonům (např. zveřejnění záměru,
jednání s potenciální protistranou transakce),
rada města předloží zastupitelstvu ke schválení
záměr obce, případně podmínky tohoto záměru. V druhé fázi, po posouzení předložených
nabídek, schválí zastupitelstvo prodej, směnu
či darování konkrétnímu zájemci.
Výsledek hlasování:
6 pro, 11 proti, 1 se zdržel hlasování.
Různé
• zastupitelstvo nepřijalo návrh usnesení
předložený Ing. Göttelevou: Zastupitelstvo
ukládá radě města zajistit trvalé zveřejnění
a průběžnou aktualizaci seznamu obecních
pozemků nad 500 m² včetně jejich lokalizace
na mapě na webu města.
Výsledek hlasování:
6 pro, 1 proti, 7 se zdrželo.
1 zastupitel nebyl přítomen hlasování.

24. schůze rady města
konaná 22. října 2007
Odbor investic a správy majetku
souhlasí se stavbou vrtané studny na
pozemku parc. č. 2917/54 v Brusinkové ulici
podle předložené dokumentace
• rada souhlasí se stavbou vrtané studny na
pozemku parc. č. 4099/25 ve Voskovcově ulici
podle předložené situace
• rada souhlasí se změnou stavby před dokončením – stavebními úpravami chaty č. e.
715 v osadě Lavičky podle předložené dokumentace
• rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě NN
pro pozemek parc. č. 2396/1 v ulici Střední
podle předložené dokumentace
• rada souhlasí se stavbou vrtané studny na
pozemku parc. č. 301/1 v ulici Na Višňovce
podle předložené situace
• rada ve věci Přístavba obchodního střediska
souhlasí s přesahem požárně nebezpečného
prostoru navrhované přístavby obchodního

• rada
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střediska na pozemky města parc. č. 467, 471/
14, 471/8 v Karlštejnské ulici
• rada souhlasí se stavbou domovní čističky
odpadních vod na pozemcích parc. č. 4474
a 4475 v ulici Zd. Lhoty podle předložené
dokumentace a uděluje výjimku ze stavební
uzávěry pro její stavbu
• rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě NN
pro pozemek parc. č. 2756/2 v ulici K Lesíku
podle předloženého návrhu
• rada souhlasí se stavbou vrtané studny na
pozemku parc. č. 3530/1 v ulici Akátová podle
předložené dokumentace
• I. rada souhlasí s rekonstrukcí vrchního
vedení NN v ulici Komenského podle předloženého návrhu; II. rada souhlasí s tím, aby za
navrženou cenu 27 000 Kč firma ČEZ v rámci
uvedené rekonstrukce přeložila vedení veřejného osvětlení a městského rozhlasu
• rada ve věci Žádost o přidělení bytu s politováním konstatuje, že město Černošice
nedisponuje žádným volným obecním bytem
• rada ve věci Povrch ulice Erbenova konstatuje, že město provede rekonstrukci v dohledné době v případě, že obyvatelé na ni přispějí
30-ti procenty předpokládaných nákladů
v souladu s nastavenými pravidly
• rada ukládá odboru investic jednat s ČEZ
o ceně trafostanic k odkoupení (u ZŠ Mokropsy – ul. K Lesíku, u ZŠ Komenského – v ulici
Na Poustkách, na rohu ulic Jansova a Nad
Statkem, v ulici Slunečná – naproti zlatnictví,
Na Pískách)
• I. rada souhlasí, aby výkon technického
dozoru investora za město Černošice na akci
„II. etapa komunikací Lada – střed“ a „Výstavba kanalizačního řadu v ul. Fügnerova“
prováděl Ing. Melichar za cenu 25 000 Kč
na základě objednávky vystavené odborem
investic; II. rada ukládá vedoucímu odboru
příště předkládat radě minimálně 3 nabídky
k posouzení
• I. rada souhlasí s cenovou nabídkou firmy
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CityPlan, s. r. o., na vypracování projektové
dokumentace na obnovu chodníků v ulici Karlštejnská ve výši 33 500 Kč + DPH a pověřuje
odbor investic vystavením objednávky; II. rada ukládá vedoucímu odboru příště předkládat radě minimálně 3 nabídky k posouzení
• rada ve věci Vysazení stromořadí podél
komunikací I. souhlasí s vypracováním koordinační dokumentace stávajícího stavu zájmového území úseků ulic Pražská, Vrážská, Slunečná a Mokropeská dle nabídky fy CityPlan,
s. r. o., ve výši 55 500 Kč + DPH a pověřuje odbor investic vystavením objednávky; II. rada
ukládá vedoucímu odboru příště předkládat
radě minimálně 3 nabídky k posouzení
• rada souhlasí s rozšířením veřejného osvětlení v ulici Mokropeská v úseku mezi ulicemi
Měsíční a Větrná a s výměnou 2 ks betonových stožárů za nové v úseku Pod Ptáčnicí
– Slunečná a pověřuje odbor investic toto
zahrnout do smluvního dodatku
• rada souhlasí s provedením ulice Malinová v rozsahu dle zpracované projektové
dokumentace vzhledem k situaci v okolních
ulicích, souhlasí s cenovou nabídkou firmy
Reimo, a. s., ve výši 510 607,54 Kč vč. DPH
a pověřuje odbor investic toto zahrnout do
smluvního dodatku (PhDr. Jirout se zdržel
hlasování)
• rada ve věci II. etapa komunikací Lada
– střed I. souhlasí s cenovou nabídkou firmy
Reimo, a. s., na provedení všech konstrukčních vrstev vozovky pro ulice Borůvková,
Malinová a Ostružinová ve výši 328 441,32 Kč
vč. DPH a ukládá odboru investic uzavřít na
tyto práce s firmou Reimo, a. s., smluvní dodatek; II. rada souhlasí s provedením povrchu
na křižovatce ulic Větrná – Borůvková
• rada souhlasí s uhrazením podílu města na
vybudování přípojky el. energie pro kameru
městské policie u křižovatky Dobřichovická
– Slunečná ve výši 1200 Kč
• rada souhlasí s vybavením hřiště v Husově
ulici dvěma cvičebními prvky firmy Hags, ke

kterým lze doložit atest: lavice pro posilování
břišních svalů (24 217 Kč), dvouúrovňová
hrazda na shyby (15 802 Kč)
• rada ve věci Vybudování dětského hřiště
před bytovými domy v Komenského ulici
I. souhlasí s navrženým vybavením dětského
hřiště a s podílem spoluúčasti na jeho vybudování (fy Arwen: skluzavka, pískoviště se sedátky a s plachtou, houpačka, zídka oddělující
kontejnerové stání + zemní úpravy; obyvatel
bytového domu: 4 lavičky s opěrkami; město:
oplocení dřevěné + branka, jako u hřiště před
knihovnou); II. rada ukládá odboru technických služeb v koordinaci s fy Arwen vybudování oplocení kolem hřiště
• I. rada bere na vědomí, že ministerstvo financí zaslalo městu rozhodnutí o poskytnutí
dotace ze státního rozpočtu ve výši 10 mil. Kč
na rekonstrukci a výstavbu komunikace Mokropeská; II. rada ukládá vedoucímu odboru
investic zajistit podepsání a plnění smluv v termínech včetně závěrečného vyúčtování dotace
• rada ve věci Multifunkční sportovní hřiště
města bere na vědomí dopis Nadace ČEZ,
že žádost města o poskytnutí nadačního příspěvku na uvedený projekt nebyla úspěšná
• rada souhlasí s nákupem 3 karet pro notebooky pro vedení města od společnosti T-Mobile
• rada souhlasí s tím, aby firma Aquaconsult
vypracovala projektovou dokumentaci k prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu
v Husově ulici na základě své cenové nabídky
(39 000 Kč bez DPH)
• rada ve věci Nabídka studie zhodnocení
stávajícího stavu zásobování vodou a odkanalizování a navržení nové koncepce s ohledem na předpokládaný rozvoj a výstavbu
ukládá vedoucímu odboru investic průběžně
koordinovat a projednávat tvorbu studie tak,
aby byla městem využitelná; II. rada souhlasí
s tím, aby firma Aquaconsult vypracovala
uvedenou studii na základě své cenové nabídky (45 000 Kč bez DPH)
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• rada souhlasí

s odložením prodloužení
Táborské ulice do doby realizace Kladenské
ulice

• rada souhlasí s vícepracemi na akci kanalizace Žatecká v ceně 82 885 Kč bez DPH

• rada souhlasí s podpisem darovací smlouvy

na pozemky v k. ú. Černošice parc. č. 1682/22,
5129/51, 5287/1, 5288/5, 5289/1 o celkové výměře 2045 m² pro účely provozování veřejně
prospěšné dopravní a technické infrastruktury do vlastnictví města a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení

• rada ve věci Dodatek č. 2 k darovací smlou-

vě o darování peněžních prostředků pro část
staveb 2. etapy při zajištění infrastruktury
v lokalitě Lada – střed, uzavřené dne 21. 10.
2001, souhlasí s navrhovaným využitím ušetřených finančních prostředků na zlepšení
infrastruktury v Černošicích a doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení

• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o zříze-

ní věcného břemene se společností Telefónica
O Czech Republic, a. s., na zřízení věcného
břemene na přeložku vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 2659/1,
2657/20, 2660, PK 364 a PK 365, všechny v k.
ú. Černošice a ve vlastnictví města Černošice,
bezúplatně a doporučuje zastupitelstvu města
ke schválení

•

rada souhlasí s uzavřením Smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s., na
rozšíření kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 2750/1,2752 a PK 727, všechny
v k. ú. Černošice a ve vlastnictví města, za
jednorázovou úplatu 3000 Kč a doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení

• rada souhlasí s uzavřením budoucí darova-

cí smlouvy v upraveném znění na pozemek
parc. č. 4029/6 o výměře 13 m² mezi městem
Černošice (dárce) a obdarovaným za splnění podmínky uznání výlučného vlastnictví
k pozemku parc. č. 4028/2 v k. ú. Černošice
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ve prospěch budoucího výlučného vlastníka
a doporučuje zastupitelstvu ke schválení

• rada

vzhledem k průtahům z minulosti
souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 4029/2
o výměře 43m² a trvá na ceně 500 Kč/m² a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení
• rada ve věci Darovací smlouva mezi firmou VV Servis – Real spol., s r. o., (dárce)
a městem Černošice (obdarovaný) o darování
pozemku parc. č. 1682/177 o výměře 606 m²
v k. ú. Černošice, včetně povrchu komunikace, vodovodního a kanalizačního řadu, odkládá rozhodnutí a žádá o předložení mapových
podkladů
• rada ve věci Darovací smlouva mezi vlastníkem pozemku, bytem Černošice, Zd. Lhoty
466, (dárce) a městem Černošice (obdarovaný) o darování pozemku parc. č. 4482/3
o výměře 138 m² v k. ú. Černošice odkládá
rozhodnutí a žádá o předložení mapových
podkladů
• rada ve věci Vlastnictví stavby garáže (přístřešku) bez č. p. na pozemku parc. č. 4047
v k. ú. Černošice souhlasí s prodejem garáže
za cenu dle znaleckého posudku a doporučuje
zastupitelstvu ke schválení
• rada ve věci Mokropeská – vyhrazené parkování nesouhlasí s vyhrazením parkovacího
stání a trvá na postupu v souladu s dříve přijatou smlouvou uzavřenou se sdružením
• rada vybírá k provedení realizace akce
Investičně a projektově připravené opravy
komunikací cenově nejvýhodnější nabídku
firmy Strabag, a. s., (6 661 164,30 Kč bez DPH)
a pověřuje odbor investic zajistit provedení
akce v nejbližším možném termínu
Odbor kancelář starosty
• rada ve věci Změna nájemních smluv Domu s pečovatelskou službou I. ukládá vedoucí
odboru kancelář starosty zajistit ve spolupráci s právníky změnu nájemní smlouvy
zapracováním informace o úhradě elektřiny
za společné prostory; II. stanovuje pro rok
2007 měsíční částku za úhradu elektřiny ve

z radnice
společných prostorách ve výši 135 Kč dle
kalkulace
• rada schvaluje odměnu ředitelce MŠ Topolská za splnění mimořádného úkolu – zprovoznění nové třídy MŠ v základní škole

•

rada souhlasí s návrhem na vytvoření
nových webových stránek města a ukládá
vedoucímu odboru informatiky ve spolupráci
s odborem kancelář starosty a odborem kultury připravit zadání veřejné zakázky malého
rozsahu

• I. rada

schvaluje grafický manuál; II. rada
ukládá všem vedoucím odborů zajistit, aby
se od 10. 11. 2007 veškeré písemnosti striktně
řídily tímto grafickým manuálem
Finanční odbor

• rada ve věci Plnění rozpočtu za tři čtvrtletí

roku bere na vědomí informaci, že příjmy
jsou celkově splněny na 75,4 % a celkové výdaje na 67,3 % ročního rozpočtu

• rada

schvaluje soubor rozpočtových opatření č. 9/2007 (soubor částečně řeší finanční
situaci MŠ Topolská po zániku MŠ Husova,
týká se financování havarijní opravy knihovny a zavádí do příjmů a očekávaných výdajů
neinvestiční dotaci, kterou město obdrželo na
nákup radiostanice pro hasiče)

• rada ve věci Žádost o rozložení platby faktury č. 151481 souhlasí s úhradou dluhu za
vodné a stočné ve výši 9240 Kč dle splátkového kalendáře (3 splátky po 3080 Kč v termínu
do konce roku 2007)

• rada souhlasí s odpisem pohledávky ve výši

1159 Kč za dlužníkem za vodné a stočné z důvodu neekonomičnosti řízení
Odbor územního plánování
a stavebního řádu

• rada

bere na vědomí informaci Parkovací
stání v oblasti Komenského (v dané lokalitě
je povoleno 23 bytových jednotek, kanceláře
a kavárna; celkem je v dané lokalitě povoleno
27 parkovacích míst a 7 garáží)

Odbor informatiky
bere na vědomí nabídky na telefonní
ústředny a rychlejší připojení k internetu
Odbor kultury
• rada ve věci Film o Černošicích souhlasí
s podáním žádosti o grant z Fondu kultury
Středočeského kraje na financování filmové
vizitky našeho města a ukládá vedoucímu
odboru tuto žádost podat v termínu
• rada souhlasí s předloženým seznamem dárkových předmětů určených pro propagaci obce; město Černošice zaplatí pouze 10 % z ceny,
90 % je hrazeno z dotace; peníze na tuto akci
jsou složeny na Svazku obcí Dolní Berounky
• rada souhlasí s odložením revize knihovního fondu v městské knihovně o 1 rok
Správní odbor
• rada ve věci Veřejnoprávní smlouvy pro
projednávání přestupků pro obce Choteč,
Kosoř, Roblín, Třebotov, Vonoklasy s účinností od 1. 1. 2008 I. souhlasí s uzavřením
Veřejnoprávních smluv o výkonu přenesené působnosti při projednávání přestupků
a ukládá vedoucí správního odboru jednat
o přiměřeném navýšení ročních příspěvků;
II. rada doporučuje zastupitelstvu navržené
smlouvy ke schválení
Odbor technické služby
• I. rada souhlasí s výsadbou dřevin v lokalitách: travnatý pás podél komunikace Topolská
okolo TS, travnatý pás podél komunikace Riegrova – naproti MěÚ, travnatý pás roh komunikace Kladenská × Jičínská, roh komunikace
Komenského × Pod Horkou, polokruhový
rondel kom. K Lesíku × Školní, pás podél komunikace Slunečná, parkovací stání pod MŠ
Karlická, parkoviště Karlštejnská – nad kinoklubem.; II. rada souhlasí s nákupem dřevin
od společnosti Okrasné školky Ďáblice
Různé
• rada souhlasí s uvedením sídla Občanského
sdružení Chorus Angelus (dětský pěvecký
sbor) na adrese městského úřadu

• rada
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z radnice
• rada souhlasí s poskytnutím finančního pří-

spěvku Občanskému sdružení S dětmi a pro
děti na přestěhování z MěKS do ZŠ Černošice
ve výši 7000 Kč
Z komise životního prostředí
Znovupřehodnocení posudku na stav stromů
ve Školní
Komise doporučila variantu 2. postupná
obnova stromořadí b) výměna stromů po
sekcích. Okamžité poražení stromů č. 19 a 21
– z bezpečnostních důvodů; pozastavuje se
nad rozhodnutím rady popsaném v zápise
č. 22, bod 2.5.1., který je v zásadním rozporu
s doporučením komise, aniž by rada svoje
rozhodnutí zdůvodnila; komise s rozhodnutím rady zásadně nesouhlasí, jednohlasně
se shodla na náhradní výsadbě platanů javorolistých z důvodů vysoké odolnosti vůči
znečišťujícím látkám v ovzduší
• I. rada z bezpečnostních důvodů trvá na
vykácení stromů v ulici Školní v jedné etapě,
náhradní výsadba – platan javorolistý; II. rada
ukládá vedoucímu odboru technické služby
předložit minimálně 3 nabídky na náhradní
výsadbu platanů
výsledky sběru tetrapaků
• rada bere na vědomí
Nové stanoviště na separovaný odpad pro lokalitu Lada (ulice Mokropeská)
Komise opět doporučuje rozšíření o nové stanoviště tříděného odpadu pro lokalitu Lada
(nejbližší stanoviště ul. Smetanova a samoobsluha u Brymů); doporučujeme vybudování
nového stanoviště mezi komunikací Větrná
a Brusinková; urychleně zapracovat do projektu rekonstrukce Mokropeská druhá část
(hustá zástavba)
• rada pověřuje odbor investic prověřit možnost umístění kontejnerových stání v navrhované lokalitě
Nové stanoviště na separovaný odpad pro
lokalitu Vráž
Doporučujeme radě rozšíření o nové stano-
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viště tříděného odpadu poblíž nákupního
střediska Tesco
• rada ukládá odboru investic projednat
s investorem možnost umístění stání v navrhované lokalitě (například parkoviště u Obchodního domu Tesco)
Z komise školské a pro mládež
Zbourání stávající budovy MěKS – termín
dokončení a dání do užívání nových prostor
MěKS:
Komise požaduje sdělení 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…)
• rada konstatuje, že nové prostory budou dle
smlouvy dány do užívání do 18 měsíců od
demolice objektu MěKS
Zrušení MŠ Husova – zajištění možnosti docházky dětí do stávajících školek
Komise se zabývala návrhy města o vybudování nové MŠ v lokalitě Vápenice; považuje
toto řešení za velmi vhodné; doporučuje
zjistit možné problémy s výstavbou v lokalitě
Vápenice (geologické podloží, geologický zlom);
požaduje časový harmonogram postupu vedoucímu až k vybudování a otevření nové
MŠ; doporučuje zpracování demografické
studie za účelem zjištění potřebné výhledové
kapacity MŠ
• rada konstatuje, že problémy s umístěním
nové mateřské školy v lokalitě Vápenice řeší
odbor investic, včetně posouzení kapacity MŠ
urbanistou
Informace ZŠ
Připomínky k pozdnímu otevírání školy (někdy není škola otevřena v 7.40, jak je stanoveno ve Školním řádu)
Komise doporučuje radě města zřízení osoby
správce hřiště ZŠ (na náklady města) – hlídání a kontrola provozu hřiště, dodržování provozního řádu; doporučuje urychleně dokončit

z radnice

odstranění závad, zvláště těch, které povedou
k větší bezpečnosti dětí; doporučuje zajistit
dřívější otevírání školy – navrhuje 7.30, bude-li třeba i změnu Školního řádu
• rada žádá ředitele ZŠ zajistit otevírání školy
v 7.30 a ukládá vedoucí odboru kancelář starosty projednat věc s ředitelem ZŠ
Čerpání finančních prostředků z fondů EU
Spolek pro partnerství evropských měst ve
spolupráci se Sdružením s dětmi a pro děti
a Model klubem Černošice realizoval (z EU
programu Evropa pro občany) letní setkání mládeže; v současné době je odeslána Závěrečná
zpráva a očekáváme vyjádření „Bruselu“
Komise doporučuje radě města přijetí odborníka, který by se zabýval možnostmi získání
finančních prostředků z fondů EU, případně
zřídit Výbor pro zahraniční styky
• rada konstatuje, že byly stanoveny pracovní
skupiny z řad zaměstnanců MěÚ, které mají
uvedenou problematiku v náplni činnosti
Multifunkční hala u ZŠ v Mokropsech
Komise požaduje informaci, v jaké fázi je jednání o získání finančních prostředků, předpokládaný termín zahájení a termín dokončení
výstavby, dnešní cenový předpoklad
• rada konstatuje, že v současné době je podána žádost o dotaci
Možná další hřiště pro děti a mládež
Komise se zabývala možností vybudování
dalších dětských hřišť mimo hřiště, která jsou
v současné době připravována – v ulici Dobřichovická, u nových domů v Komenského
ulici, u kostela; žádá o přehled předpokládaných nově budovaných dětských hřišť
• rada konstatuje, že hřiště se postupně realizují podle generelu hřišť, v Komenského ul.
bude realizováno hřiště před nově budovanými bytovými domy
Okružní autobus v Černošicích
Komise požaduje informace o plánovaném provozu okružního autobusu, možné využití dětmi,
staršími spoluobčany, jízdné, jízdní řád…

• rada konstatuje, že informace jsou k dispo-

zici na odboru dopravy
Bezpečnost dětí před vyučováním
Komise: Je nutno „nasadit“ více strážníků, navrhujeme v Mokropsech 3, u Komenského 2
• rada konstatuje, že městská policie zajišťuje
bezpečnost v rámci svých personálních kapacit
Různé
• rada ukládá odboru technické služby
umístění odpadkových košů a košů na psí
exkrementy na travnaté ploše u Berounky
v dostatečném počtu
• rada bere na vědomí petici Zastavme prodej
obecního pozemku u nádraží v Mokropsech
• rada ve věci Finanční příspěvek na provoz
a zajištění zdravotnické záchranné služby
a lékařské služby první pomoci (žadatel:
Záchranná služba Trans Hospital, Řevnice)
konstatuje, že pro poskytnutí příspěvku chybí
vyčíslení nákladů; rada ukládá vedoucímu finančního odboru zajistit ekonomické podklady, dotázat se na KÚ Středočeského kraje ve
smyslu dopisu, proč tato služba není krajem
financována a věc s žadatelem projednat
• I. rada ukládá odboru dopravy zajistit přechod pro chodce směrem k prodejně Tesco;
II. rada ukládá odboru dopravy zjistit možnost
zavedení dopravy nízkopodlažním autobusem;
III. rada ukládá odboru TS opravit chodník
na Vrážské ul. (před panem Křížem); IV. rada ukládá odboru TS dle pokynů p. Strejčka
(DPS) přesadit dvě magnólie v zahradě DPS;
V. rada ukládá sociálnímu odboru projednat
s Farní charitou Neratovice možnost používat
vozidlo charity pro dopravu obyvatel DPS
• rada bere na vědomí studie prostoru před
mokropeským nádražím a ukládá odboru investic zajistit dopracování dalších variant bez
dopravního propojení do ulice Luční
• rada projednala návrh regulačního výkresu a ukládá stavebnímu odboru, aby návrh
zapracoval do návrhu regulačního plánu
– lokalita Werichova.
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z města a okolí

Fotbalisté SK Černošice po podzimní části sezóny

A mužstvo
Letošní podzim se moc nevydařil,
i když do soutěže jsme vstupovali s posíleným kádrem. Ve většině utkání podávali hráči dobré výkony, velmi častá
nepřízeň rozhodčích však „obrala“ tým
o větší počet bodů. V tabulce se držíme
uprostřed, ale s minimálním náskokem
na sestupové příčky.
Nejlepší střelci: Stoulil Ludvík 11, Červený Jan 5, Kolář Jan 4.

místo po podzimu je zasloužené. V tabulce není započítán poslední zápas,
neboť nebyl sehrán kvůli špatnému
stavu hrací plochy.
Nejlepší střelci: Zelenka Tomáš 5, Rakušan David 4, Svoboda Jan 3.

Žáci
V letošní sezóně jsme, opět po dlouhé době, přihlásili do soutěží družstvo
žáků. Sice je po podzimu na posledním místě, teprve za pochodu se dává
B mužstvo
dohromady, ale tři jeho hráči už byli
Naše béčko podávalo na podzim vel- pozváni do okresního výběru OFS Prami nevyrovnané výkony, nedařilo se ha-západ. A to Jan Pánek, Jakub Fara
hlavně na domácím hřišti. Proto deváté a František Krajánek.
Přípravka
V této kategorii nám vyrůstá velmi silná generace
hráčů, někteří z nich již
nastupují i v žákovském
mužstvu. Letošní podzim
odehráli borci přípravky výborně a jen o skóre jim patří
čtvrté místo v desetičlenné
tabulce.
Poděkování
Poděkování patří našemu
městu za poskytnutou dotaci na práci s mládeží a všem
sponzorům, kteří podporují
černošický fotbal. Dále chci
poděkovat za vzornou práci s našimi mládežnickými
družstvy Martinu Vodičkovi
(přípravka), Radku Záhorskému a Martinu Paříkovi
(žáci).
Petr Jahelka, sekretář oddílu
kopané SK Černošice
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z města a okolí
A mužstvo
Rk. Tým
1. Jeneč
2. Dobřichovice
3. Zvole
4. Č. Újezd
5. Průhonice
6. Jinočany
7. Choteč
8. Černošice
9. Úhonice
10. Hostivice
11. Statenice
12. D. Břežany
13. Čisovice
14. Jesenice B

Zápasy
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Výhry
11
9
7
7
5
6
5
4
4
4
4
4
4
2

Rk. Tým
1. Vonoklasy B
2. Hvozdnice B
3. Všenory B
4. Klínec
5. Řevnice B
6. Čisovice B
7. Mníšek B
8. Měchenice B
9. Černošice B
10. Dobřichovice B
11. Kazín B
12. Kytín
13. Davle B
14. Horoměřice B

Zápasy
12
12
13
13
13
13
13
12
12
13
12
12
12
12

Výhry
10
9
8
8
8
6
6
5
4
3
3
3
2
0

Rk. Tým
1. Kazín
2. Čisovice
3. Jinočany
4. Dobříč
5. Černošice

Zápasy
8
8
8
8
8

Výhry
7
6
3
2
1

Rk. Tým
1. Lety
2. Hostivice
3. Roztoky
4. Černošice
5. Dobřichovice
6. Vonoklasy
7. Řevnice
8. Rudná
9. Kazín
10. Č. Újezd

Zápasy
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Výhry
9
7
6
6
4
4
2
2
1
0

Remizy
1
2
3
3
5
2
2
2
2
2
2
1
1
2

Prohry
1
2
3
3
3
5
6
7
7
7
7
8
8
9

Skóre
53:14
38:15
53:31
23:13
33:23
23:25
30:40
27:26
24:31
19:29
20:38
25:35
28:46
13:43

Body (Prav)
34
(16)
29
(8)
24
(3)
24
(6)
20
(-1)
20
(2)
17
(-4)
14
(-4)
14
(-7)
14
(-7)
14
(-4)
13
(-5)
13
(-5)
8
(-13)

Prohry
0
2
2
3
4
5
6
5
5
6
7
8
10
12

Skóre
41:18
47:17
38:22
42:21
43:23
29:30
38:25
25:29
25:25
24:34
27:37
19:26
9:48
6:58

Body (Prav)
32
(17)
28
(10)
27
(6)
26
(5)
25
(7)
20
(2)
19
(-2)
17
(2)
15
(-3)
13
(-5)
11
(-4)
10
(-11)
6
(-15)
0
(-21)

Prohry
1
2
4
5
7

Skóre
67:13
44:18
32:36
23:58
8:49

Body (Prav)
21
(9)
18
(6)
10
(-2)
7
(-5)
3
(-9)

Prohry
0
1
3
3
4
4
4
6
8
8

Skóre
111: 1
42:11
47:24
40:18
37:26
14:29
26:30
12:55
3:64
0:74

Body (Prav)
27
(15)
22
(7)
18
(3)
18
(3)
13
(-2)
13
(1)
9
(-3)
7
(-5)
3
(-9)
1
(-14)

B mužstvo
Remizy
2
1
3
2
1
2
1
2
3
4
2
1
0
0

Žáci
Remizy
0
0
1
1
0

Přípravka
Remizy
0
1
0
0
1
1
3
1
0
1
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Tajenka z minulé křížovky: Dům od architekta Františka Kavalíra

V Karlštejnské ulici vyniká vedle řady dalších výrazných staveb puristicky vzhlížející
vila čp. 256, kterou projektoval významný
pražský architekt František Kavalír. Vilu projektoval František Kavalír
v listopadu roku 1926
a v červnu roku 1927 byla
stavba dokončena. V soupisu nejvýznamnějších
černošických děl, který
vypracoval architekt Jaroslav Fröhlich, je dům čp. 256 také zmíněn.
Architekt a stavitel František Kavalír
(1878–1932) studoval u prof. Jana Kotěry
na Uměleckoprůmyslové škole v Praze
v letech 1904–1906. Ve svých sedmadvaceti letech založil v Praze vlastní projekční

a provádějící firmu, kterou spojil o rok později se svým bratrem Václavem. Bratři V. a F.
Kavalírové se zúčastnili mnoha architektonických soutěží, v nichž
získali desítky ocenění.
František Kavalír působil
mimo jiné jako předseda
uměleckého podniku Artěl
a Svazu československého
díla. Své architektonické
práce často publikoval
v odborných časopisech.
Firma Bratří V. a F. Kavalírové stavěla například Štencovu vilu v sousedních Všenorech, projektovanou slavným architektem prof. Janem Kotěrou krátce před jeho
smrtí na počátku 20. let 20. století.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Druh vína; bulharské cigarety; jaderský ostrov – B. Doplněné;
velký kloub – C. Žen. jméno; klatovská SPZ; obojživelník – D. Známá cukrovinka; italsky slunce; šlágry – E. Iniciály herce Turturra; svízel; chem. zn. vápníku
– F. Základ barev; studentská ubytovna – G. Tvrz; znoj – H. Předložka; nejvyšší
karta – I. Tuk; zájmeno – J. Moji; Monte Christův ostrov – K. Zákrsek; zn. kalorie
– L. Řím. 501; společenský ohled; brav; citoslovce hekání – M. Symetrála; potaš;
spor – N. Část; cvik; předložka – O. Solmizační slabika; býk; kilopond; pece; petrolejářská společnost – P. Bájný keltský ostrov; zmizet – R. Norek; film Beatles; slov.
taková – S. Angl. světadíl; literární postava čínského soudce; zteč.
SVISLE: 1. Značka ústní kosmetiky; korálový ostrov; zájmeno; bezhrbý velbloud
– 2. První část tajenky; hazard; lat. pták – 3. Uchazeči; nekrmit se; zámezí; částice
– 4. Severoatlantický pakt; včelí útočiště; lat. předložka; vodní pták – 5. Předložka;
číslovka; hrdlo; beraní zbraň – 6. Druhé písmeno; český zpěvák; angl. hovor; síť
– 7. Tisková konference; síla; slovanské muž. jméno; domácky Olga – 8. Sázkařova otázka; hormonální dopink; šelma; hrubý domácí produkt – 9. Keř; chem. zn.
hliníku; pádová otázka; dvojzpěvy – 10. Velmi; žádost; vor; býv. jugosl. aerolinie
– 11. Jméno zpěvačky Langerové; druhá část tajenky – 12. Léta; prestižní anglická
škola; jižanský generál; opeřenec.
Nápověda: M. draslo – P. Avalon – 2. avis – 6. talk – 8. EPO.
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Z historie Vráže – II

Novodobá historie Vráže, kde se převážně nacházela zemědělská půda hospodářů z Dolních
Mokropes a Vonoklas, se začala tvořit po roce 1924. Prvopočátkem bylo rozdělování pozemků.
Jedním z majitelů půdy, který k parcelaci přistoupil, byl pan Vošahlík.
Po dosažení plnoletosti měl pan Vošahlík převzít majetek po otci, který spravoval příbuzný.
Mladý hospodář však zjistil, že vše je zadlužené.
Aby zachránil mlýn a elektrárnu v Mokropsech
u železničního mostu, musel rozparcelovat
a prodat pozemky na Vráži. Později, jako mokropeský starosta, výstavbu Nové Vráže podporoval. Práci při tom získalo hned několik cihelen.
V údolí nad mokropeskou školou pracovaly tři
– Frantova, Myslivečkova a Kutilova. Po vytěžení cihlářské hlíny postupně zanikaly.
Pan Kutil se společníkem Milotou otevřeli
novou cihelnu na Vráži na konci dnešní Husovy
ulice. Od roku 1911 zde již pracovala cihelna
pana Kříže. Provoz se postupně modernizoval
z ruční výroby na strojní kruhovou. Další cihelna byla pod vrážským kopcem u Dobřichovic. Prvně zastavili výrobu cihel Němci. Když
skončila válka, panovala bída a nestavělo se. Pak
přišlo znárodnění. Majitelem Kutilovy cihelny
se stal ONV a Křížovy MNV Černošice. V roce
1960 byla výroba cihel obnovena. Pracovalo zde
25 lidí. Protože však cihly nešly na odbyt, výroba
se v roce 1965 zastavila podruhé. Za několik let
byly cihelny po zásahu „shora“ zbořeny.
První dům na Vráži, v dnešní Mánesově ulici č. p. 784, postavil pan Kocanda. Další domy
rychle přibývaly a již v roce 1931 měla Nová
Vráž elektrickou přípojku z elektrárny pana
Brože v Dolních Černošicích.

Začal se rozvíjet i společenský život. V roce
1931 byla založena Tělovýchovná jednota Sokol
Vráž – Dolní Mokropsy, župa Jungmannova.
Hostinský z restaurace Pod lipou přistavěl sál
– tančírnu a sokolům ji pronajal do dlouhodobého užívání (písemný záznam se však ztratil). Sokolové zde nejen cvičili, ale pořádali i ochotnická
divadelní představení, taneční zábavy, akademie
a jiné kulturní akce. Z výtěžku kupovali vybavení
tělocvičny.
Před 2. svět. válkou se dohodli s velkostatkářem Dlouhým z Mokropes, že jim odprodá pole
na druhé straně silnice, kde dnes stojí Nová Vráž,
pro stavbu sokolovny a dalších sportovišť. Plány
sokolovny vypracoval pan stavitel Dragoun. Vše
ale dopadlo jinak. Kupní smlouva ještě nebyla
uzavřena, když přišlo šest válečných let a poté
i změna vlastnických vztahů k pozemkům. Sokolové přesto věřili, že pozemek získají. Z dřevěného baráku po Němcích vzniklo staveništní
zařízení, kůlna a sklad sportovního nářadí. Začal
se brigádnicky upravovat terén. Na hřišti se cvičilo, pořádaly se závody a slavily tradiční Máje.
Vedle dnešní autobusové zastávky roste řada lip,
které koupily a ošetřovaly jednotlivé sokolské
rodiny. Pak přišel „vítězný“ únor, který zvítězil
nad vším. Našetřené peníze byly použity na stavbu sportoviště v Dobřichovicích, Vráži zůstalo
„Sokolské náměstí“ zmařených nadějí.
Po listopadu 1989 nový majitel restaurace

Na letním cvičišti se v hojném počtu pořádaly závody a soutěže.
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Pod lipou Sokoly ze sálu vykázal. Vráž tak přišla
o tělocvičnu a taneční a divadelní sál s jevištěm,
který Kulturní dům, otevřený v roce 1980 a nyní
určený ke zbourání, dostatečně nenahradil.
V roce 1933 byla v Mokropsech založena
Dělnická tělovýchovná jednota. K ní se připojili
i členové z Černošic a Vráže. Náčelníkem byl
Oldřich Podskalník, který později vedl kroniku
obce. Členové jednoty cvičili na III. Dělnické
olympiádě na Strahově.
Před 2. svět. válkou byly na Vráži 2 hostince,
3 koloniální obchody, 2 konsumní prodejny
(Včela a Rovnost, později sloučeny v Bratrství),
řezník, holič, 2 zámečníci, klempíř, prodejna textilu, 2 zahradnictví, 3 autodopravci a 2 cihelny.
V roce 1945 měla Vráž 305 domů.

ským a židovská jména se „nenosila“. Protože
řada válečných obětí byla židovského původu,
jejich jména se na pamětní desce neobjevila.
Seznam jmen musel být uložen do schrány pod
pamětní desku.
Když se v r. 2003 v Černošických listech objevila fotografie pomníku a pod ní bylo napsáno
„kam s ním“, nedovedla jsem pochopit, kdo mohl něco tak surového napsat. Jediné, co je možno
pro nevinné oběti nacistické zvůle učinit, je
sejmout původní desku a nahradit ji novou se
jmény našich bývalých spoluobčanů. Cokoli
jiného je zneuctění jejich památky.

Milena Křížová

Bolavým místem na Vráži je pomník obětí
2. světové války. Byl odhalen v době, kdy probíhal vykonstruovaný proces s Rudolfem Slán-

2

3

1
1 – Na konci dnešní Husovy byly dvě cihelny,
2 – Pan stavitel Dragoun (sedící) vypracoval
plány na stavbu sokolovny, 3 – Přípravné práce
před zamýšlenou stavbu sokolovny, 4 – Pomník
obětem 2. světové války byl odhalen 9. 5. 1958

4
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Adventní trhy v Karlštejnské ulici
Město Černošice vás srdečně zve na adventní trhy, které se budou konat v sobotu 15. prosince v Karlštejnské ulici. Karlštejnská bude uzavřena pro veškerou dopravu od ulice Dr. Janského po vjezd k parkovišti u samoobsluhy Delvita. Autobusová zastávka bude přemístěna
k trafice u černošického nádraží. Na zastřešeném podiu, jež zdarma poskytla firma Šiba,
vystoupí děti z naší Základní umělecké školy a pěvecký soubor Chorus Angelus. Odpoledne se můžeme těšit na živý betlém před Delvitou, na divadelní společnost Křoví, Scholu
Černošice/Nevers, akustickou hudební skupinu Qjeten a další. Na tržišti si budete moci koupit pěkné dárky pro své blízké a podpořit naši ZŠ a ZUŠ nákupem u jejich stánku. Občanské
sdružení Zvoneček na vánočních trzích představí výrobky Fair Trade, které budete moci
samozřejmě ochutnat. Vyzýváme všechny výtvarníky a umělce, kteří by se rádi na těchto
trzích svými díly prezentovali, aby se do 12. prosince přihlásili odboru kultury na tel. číslo
251 641 116 nebo 602 200 817, e-mail pavel.blazenin@mestocernosice.cz. Podrobný program
Za odbor kultury Pavel Blaženín
bude zveřejněn na plakátovacích plochách.

Pokladny města budou 31. prosince otevřeny do 11 hodin
Vzhledem ke skutečnosti, že naše příslušné pobočky České spořitelny, a. s., (pro pokladnu Černošice je to pobočka ČS a. s. v Dobřichovicích, pro pražskou pokladnu pobočka
– obchod. místo ČS a. s. v Praze 2, Karlovo nám. 4) uzavírají příjem peněžní hotovosti na
Silvestra 31. 12. 2007 ve 12.00, budou v tento poslední den roku pokladny města Černošice
jak v Černošicích, tak v Praze v Podskalské ul. otevřeny pro strany a občany pro hotovostní
operace do 11.00, neboť poté je nutné provedení závěrky i převoz hotovosti.
Ing. V. Tilsch, vedoucí finančního odboru

Ordinace doktora Březovského mění své sídlo
Oznamuji všem svým pacientům, přátelům a známým, že od ledna příštího roku budu
ordinovat na nové adrese, a to v Táborské ulici 2025 v prvním patře objektu Centra Vráž.
Přesné datum otevření ordinace oznámím prostřednictvím městského rozhlasu.
MUDr. Zdeněk Březovský, praktický rodinný lékař

Černošické granty – peníze pro vás
Město Černošice vyhlásilo pro rok 2008 grant pro práci s mládeží a grant pro oblast
kultury. Formuláře budou k dispozici na internetu a v podatelně MěÚ po 15. 12. 2007. Vyplněné formuláře bude třeba doručit nebo odevzdat do 25. 1. 2008 do podatelny MěÚ. Podmínkou pro zařazení žádosti do grantového řízení bude i nadále včasné a řádné vyúčtování
dotace přidělené v roce 2007. Výsledky grantového řízení budou zveřejněny v Informačním
listu a na internetových stránkách města. Další informace lze získat na telefonním čísle
251 641 116, e-mail: pavel.blazenin@mestocernosice.cz.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Mokropeský masopust 2008
Jubilejní 20. mokropeský masopust se koná v sobotu 2. února. Masopustní spolek hledá
nové nadšence pro masopustní představení. Zájemci nechť bez bázně kontaktují paní
Ivan Látal
Janu Paďoukovou na tel.: 731 509 883.
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Lékařská péče a prodej od vánočních svátků do Nového roku
Neordinuje
24.–26.12. a 1.1.
24.–31.12. a 1.1.
Zavřeno
Lékárna Adonia (Riegrova) 24.–26.12. a 1.1.
24.–26.12. a 1.1.
Lékárna Kryštof (Vráž)
Pošta Černošice
24.–26.12. a 1.1.
Tesco Vráž
25.12. a 1.1.
Supermarket u Vávrů
24.–26.12. a 1.1.
Samoobsluha Mokropsy 24.–26.12. a 1.1.
25.12. a 1.1.
Delvita Karlštejnská
MUDr. Raková
MUDr. Březovský

Úprava
27., 28., 31.12. – pohotovost (akutní příp.)

31.12. zkrácená pracovní doba
31.12.
24.12.
31.12.
31.12.
24.12.

zkrácená pracovní doba
do 12.00, 26.12. do 22.00
do 13.00
zkrácená pracovní doba
do 15.00, 26.12. do 17.00

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 rodPhDr. Zdeněk Moucha, ředitel školy
ný list dítěte.

Výtěžek Tříkrálové sbírky bude použit na humanitární účely
Oznamujeme všem občanům, že stejně jako každý rok proběhne začátkem ledna roku 2008 Tříkrálová sbírka – veřejná sbírka organizovaná
Českou katolickou charitou. Tato sbírka bude současně probíhat na území
celé České republiky a uskuteční se v týdnu od 2. do 6. ledna 2008. Tříčlenné skupinky koledníků s doprovodem dospělé osoby budou vybírat
vaše příspěvky do zapečetěných pokladniček s označením CARITAS. Na
požádání se mohou prokázat pověřením městského úřadu a arcidiecézní
charity Praha. Výtěžek ze sbírky bude použit na humanitární účely.
Miloslava Machovcová, ředitelka Farní charity Neratovice

kultura

Vánoční galakoncert Big Bandu Václava Zelinky
Odbor kultury vás zve 7. prosince od 20.00 do Clubu Kino na tradiční vánoční koncert
velkého swingového orchestru Václava Zelinky. V poslední době se orchestr vedle taneční
a swingové hudby věnuje i velkokapelovému jazzu. Své umění může tedy předvést i v jazzklubech či na jazzových festivalech. Kromě toho připravuje i samostatné koncerty věnované swingu. V programu zazní posluchačsky osvědčené skladby Jaroslava Ježka, Glenna
Millera, Counta Basieho, Duke Ellingtona, Karla Vlacha a mnoha dalších. Vstupenky
za 130 Kč můžete zakoupit v předprodeji v trafice u Václavků na černošickém nádraží.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
Těšíme se na vaši návštěvu.
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Výstava Art Černošice 2007
Letos již poosmé vás zveme na výstavu Art Černošice. Pro nikoho nebude žádným
překvapením, že i tentokráte zaplní sál restaurace Jedličkovy lázně předvánoční pohoda a výrobky ze dřeva, korálků, keramiky, drátků... A samozřejmě obrazy a fotografie. Však už to známe, že? Pokud ovšem toužíte tento výčet obohatit, poskytneme
vám stůl či panel (nebo snad oboje?) pro vaši prezentaci. Tímto vás zveme na vernisáž, která proběhne 7. 12. v 18.00. Součástí slavnostního zahájení bude i nevšední
kulturní program. Výstava bude částečně prodejní.
Za Společnost Černošice a Puky records se na vás těší a případné dotazy zodpoví
K. Vošalíková, tel.: 605 875 038 a D. Knetlová, tel.: 602 352 368.

Koncert Chorus Angelus v Clubu Kino
Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus srdečně zve všechny rodiče, děti, své příznivce a přátele 8. prosince od 15.00 na příjemné předvánoční posezení do černošického Clubu Kino. V uvolněném programu nás čeká koncert přípravného oddělení
a koncertního sboru s orchestrem, zpívající rodiče, promítání fotografií z letošních
sborových akcí – a možná se vrátí i Mikuláš…
Michaela Voldřichová

Vánoční koledování s Pramínkem
Jako každoročně v tomto čase nachystal černošický lidový soubor Pramínek své

vánoční koledování. To
první se uskuteční 9. prosince od 17 hodin v Mokropeské galerii sv. Václava,
druhé pak 15. prosince od
18 hodin na statku u Vacků v Dolnočernošické ulici
403 a třetí vánoční koledování se uskuteční 18. prosince od 15 hodin v kostele
sv. Petra v Biskupské ulici
v Praze 2.
Marcela Látalová

Pastýřské vytrubování na Podbrdsku
V pondělí 10. prosince od 18.30 vás zveme do Základní umělecké škole ve Střední
ulici, kde budete moci obdivovat umění profesora Josefa Švejkovského. Zahraje na
tradiční lidové nástroje skladby pastýřských troubení z území od Rokycan po Hostomice, skladby doprovodí poutavým povídáním o historii pastýřských troubení. Přijďte
a seznamte se s dosud neznámými lidovými tradicemi. Koncert pro vás připravil odbor kultury. Vstupné 80 Kč, děti a důchodci 50 Kč.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Timudej dotáhnou do Černošic křováky z Prahy
Víte, co se stane, když se potká Žid, muslim, pravoslavný Bulhar, římský katolík,
hinduista a gynekolog? No, co jiného jim
zbývalo, než si založit kapelu Timudej.
A o tom, že je neposkvrněná víra klukům
volná jako guma u jejich trenýrek, se můžete přesvědčit 15. prosince od 20.00 v Clubu
Kino, kde vystoupí společně se ska soulovou kapelou Prague Ska Conspiracy. Její
frontwomenka, černošská Marian, dává této formaci další rozměr, který umocňuje svými africkými kořeny. Jak by řekla moje babička
Více na www.timudej.cz.
paní Jungwirthová: „Taky dobrý“. Takže se na vás budeme těšit!!!

Adventní trhy a roráty
Kvapem se blíží vánoční svátky a naše adventní trhy vám nabídnou to, co můžete svým
blízkým koupit pro radost. Nabídnou však i hudbu a zpěv známého písničkáře Petra
M. Lutky (kytara a zpěv) a jeho ženy Markéty Procházkové-Lutkové (klávesy). V jejich
podání zazní při zahájení trhů krásné staročeské adventní zpěvy – roráty, které se i v minulosti zpívaly vždy ráno. Uslyšíme však i několik ukázek z vlastní tvorby obou interpretů
na stejné téma. Kdo tedy přijde 15. prosince na devátou hodinu do Karlštejnské ulice,
bude se moci až do desáté z této muziky těšit. Slovo „roráty“ je odvozeno od prvního
slova ve vstupu adventní ranní mše svaté, sloužené každodenně v našich krajinách již od
14. století ke cti Panny Marie. Tato slova začínají latinsky takto: „Roráte caeli, désuper,
et nubes pluant justum ...“, což česky znamená: „Rosu dejte, nebesa, shůry a oblakové dštěte
Spravedlivého. Otevři se země a vypuč Spasitele.“ (Izaiáš 45,8) Od 14. do 17. století byly
původně latinské duchovní písně postupně opatřovány českými texty a často i novými
Za odbor kultury Pavel Blaženín
melodiemi, z nichž některé byly i světského původu.

Živý betlém obohatí adventní trhy
Srdečně vás zveme 15. prosince od 14.30 na adventní ní trhy, kde členové církve Bratrské v Černošicích představí vánoční poselství formou zpívaného živého betléma se
zvířátky a dvacetičlenným pěveckým sborem, který se postará o doprovod takřka v muzikálovém stylu. Zároveň vás zveme na jízdu tří králů, která se bude konat 6. 1. 2008 od
Sbor Církve Bratrské Černošice
15.00 na Masopustním náměstí v Mokropsech.

Adventní Zpěvy + Velký adventní betlém
Odbor kultury vás srdečně zve na třetí adventní neděli 16. prosince od 16.00 do černošického kostela Nanebevzetí Panny Marie na Advetní zpěvy v podání známého souboru
Ludus Musicus pod vedením Františka Běhounka. Na koncertu zazní písně a sbory z evropských renesančních a barokních kancionálů. Součástí koncertu bude i Velký adventní
betlém podle předlohy W. Moraka (1830–1840). Vstupné 80 Kč, zlevněné 50 Kč.
(pb)
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Victoria na cestě kolem světa aneb Mořeplavcova cestopisná přednáška
Odbor kultury vás zve 17. 12. od 20.00 do Clubu Kino na cestopisnou přednášku
nazvanou Victoria na cestě kolem světa. Dne 10. 8. 1519 vyplula plachetnice Victoria,
jako součást Magalhãesovy flotily, aby objevila novou cestu západním směrem do Indie. O necelých pět století později (1. 8. 1999) vyplouvá Victoria podruhé a znovu na
plavbu kolem světa. Otcem projektu je český jachtař Rudolf Krautschneider. V 2. polovině 90. let kolem sebe shromáždil skupinu lidí, kteří pracovali na stavbě dřevěné
lodi. Inspirací byl právě Fernando Magalhães a jeho plavba z počátku 16. století, při
které plachetnice Victoria jako první loď obeplula svět. V posádce byl i Ivan Orel, který
posléze o plavbě sepsal a vydal knihu „Idioti na plavbě kolem světa“ s bohatou fotodokumentací. Během téměř dvouhodinové přednášky Ivan vzpomene na stavbu lodě,
krásu i nesnáze plavby po moři, zážitky z exotických míst, dobrodružství na obydlených
i pustých ostrovech, přístavy ve všech koutech světa, přečte ukázku z knihy a promítne
Za odbor kultury Pavel Blaženín
film z cesty. Vstupné 50 Kč.

Koncert fenomenální skupiny Yellow Sisters

Odbor kultury vás srdečně zve
v neděli 23. prosince od 19.00 do
Clubu Kino na fenomenální Yellow
Sisters – čtyři zpěvačky, čtyři hlasy,
čtyři srdce, čtyři přístupy, jak uchopit melodii, rytmus, náladu a vytvořit hudbu. Yellow Sisters je ženská
vokální skupina a cappella, která
svým zpěvem prochází s lehkostí
napříč žánry soulu, funky, r´n´b,
world music, jazzu i reggae. Yellow
Sisters jsou zvukovými iluzionistkami vystupujícími v koncertních sálech, klubech, ale i na různých festivalech, ať už hudebních
(Colours of Ostrava, Na jednom břehu, Reggae Meeting), divadelních (Letní Letná, Mimoriál
Kolín) nebo filmových (MFF Karlovy Vary, Moffom, Jeden svět). V současné sestavě existuje
skupina od roku 2005, v témže roce nahrála své první demo CD. V roce 2006 byly Yellow Sisters vybrány do finále soutěže Colours Talents pořádané Indies Records a festivalem Colours
of Ostrava, kde v červnu 2006 získaly prestižní první cenu spojenou s možností nahrání a vydání alba. Album s názvem Singalana nahrály Yellow Sisters ve studiu Prána v Praze a v prosinci 2006 vyšlo u Indies Records. Vstupenky v předprodeji v trafice u Václavků od 17. 12. za
80 Kč, v den koncertu v Clubu Kino za 100 Kč.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Česká mše vánoční opět zazní v kostele
Srdečně zveme všechny obyvatele města na již tradiční provedení České mše vánoční
Jakuba Jana Ryby – Hej mistře. Těšíme se na vás 24. prosince ve 22.00 v černošickém
kostele Nanebevzetí Panny Marie. Zahrají a zazpívají profesionální i amatérští muzikanti
Květa Hurťáková
z Černošic a okolí.
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Státní svátek ve znamení rocku. V rámci oslav státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii
vystoupila 17. listopadu v Clubu Kino skvělá rocková kapela Stability sestavená z předních českých
hudebníků, kteří tvořili písničky pro filmovou trilogii Snowboarďáci, Rafťáci a Rock podvraťáků.

Muzikanti z Černošic excelovali na Jazzové noci v Gerbrunnu
Za vydatné černošické účasti se 10. listopadu v partnerském městě Gerbrunn konala jazzová
noc. Organizátoři se nechali inspirovat Černošickým jazzovým festivalem a požádali naše město
o pomoc. Odbor kultury zajistil do programu tři kapely – Bigband Václava Zelinky, Dixiroad a Adhoc Quartett. Gerbrunnským naše město zapůjčilo dokonce svoji ozvučovaní aparaturu, samozřejmě i s obsluhou. Festival se konal v zateplené stodole a trval od šesté hodiny večerní a až do čtvrté
ranní. A jak naši hudebníci v tomto jazzovém maratónu obstáli? Byli prostě nejlepší. Dixiroad dostal celou stodolu do varu a Bigband Václava Zelinky zářil v celé své swingové kráse. Odbor kultury
se bude snažit v rámci jazzového festivalu Jazz Černošice, který se uskuteční v květnu, představit
Za odbor kultury Pavel Blaženín
na oplátku některou z německých jazzových formací.
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Slovo k adventu
Na 2. prosince připadla letos první neděle adventní. Druhá neděle adventní je 9.
prosince, třetí 16. prosince a čtvrtá 23. prosince. Vzhledem k tomu, že je v dnešní době
adventní čas mnohými mylně pochopen, jeho obsah a jeho poslání není respektováno
– což svědčí o lidské neochotě přijímat a dodržovat generacemi vytvořená pravidla.
Nezbývá proto než se znovu a znovu k těmto věcem vracet.
Rok – jako kruh – je pevným a neměnným základem všeho, „co jen se nalézá ve
stvoření“. A v tomto kruhu života je postupně nesčetnými pokoleními utvářen určitý
řád – někdy pevnější, jindy volnější. Kruh lze dále dělit, a také se dělí, několikerým
způsobem. Poněvadž nyní budeme všichni používat termínu Velké noce čili Vánoce,
musíme se nutně obrátit k liturgickému dělení roku. Budeme se tedy pohybovat v liturgickém kruhu.
Během dlouhého a složitého vývoje naši předkové vytvořili základní obsahovou náplň ročního cyklu: okruh velikonoční – Hod jarního novoročí, okruh vánoční – Hod
zimního novoročí a liturgické mezidobí čili Putování. My se teď zaměříme na cyklus,
který je před námi, tj. cyklus vánoční.
Trval v podstatě dva měsíce, od již zmíněné první neděle adventní až do Hromnic
(2. února). Má tři základní části: přípravu – ADVENT, VÁNOCE, vlastní slavnost Narození Páně od 21. prosince do 2. ledna, a třetí část POHODÍ od předvečera Epifanie
– Zjevení Páně (Klanění králů) 5. ledna až do Hromnic.
První částí vánočního okruhu je čtyři neděle trvající Advent. Časový rozsah tohoto
přípravného období je delší než vlastní jádro slavnosti. To proto, že jakákoli příprava
(nejen tato vánoční), aby přinesla požadovaný výsledek, musí probíhat mnohem déle. Slovo Advent je převzato z latinského slova adventus, -us, m. a znamená příchod.
Rozumí se tím příchod Spasitele a celé období, které má teprve od 11. století rozsah
čtyř nedělí (jejich názvy jsou dány podle čtyř věků: neděle železná, bronzová, stříbrná,
zlatá), je nadějí, očekáváním, prostoupeno. Říká se mu také Období obnovy či Znovupovolání.
Advent má být obdobím tichým, soustředěným a také – po vzoru již dříve ustanoveného Svatopostního období ve velikonočním cyklu – má být časem postním. Jeho liturgická
barva je fialová. Obřady (Roráty) byly konány velmi časně, ještě za tmy, aby se naznačilo,
že lidé bez Světla bloudí.
Zde by bylo dobré si uvědomit, že v poslední době velmi oblíbená světelná výzdoba
měst a vesnic by v Adventě neměla být užita. Čas světla přichází až s narozením Páně,
to je až o Veliké – Štědrovečerní noci. Stejně tak i předčasná záplava vánoční hudby
v Adventu ubírá na hodnotě vlastní slavnosti Narození.
Ale vraťme se ještě jednou k myšlenkám adventního času, tj. naději, pokání a radostnému, tichému očekávání. Aby se naplnily, musí být člověk připraven. Musí chtít, musí
vědět, musí směřovat. To je všeobecně základní postoj duchovního života.
František Běhounek, soubor Ludus musicus
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Dáme knihám ještě šanci? aneb V městské knihovně bylo zase veselo

Plačtivé listopadové ráno nás nutilo k obavám, že kluci a holky ze 2. třídy mokropeské základní školy svou dopředu naplánovanou „exkurzi“ v městské knihovně
vzdají. Nevzdali! V čele s paní učitelkou, vyzbrojeni pláštěnkami a dobrou náladou,
statečně dorazili. Přivítaly jsme děti spolu s plyšákem Krysákem, který bez protestů
putoval z náruče do náruče
a na oplátku dával bedlivý
pozor, aby se v knihovně
nikdo nenudil.
Velmi nás potěšilo, že většina dětí nebyla v knihovně
poprvé, některé z nich jsou
již dokonce našimi stálými
čtenáři a pravidelnými
návštěvníky. S příjemným
překvapením jsme sledovaly, jak bez většího zájmu
minuly dva počítače lákající webuchtivé čtenáře
k toulkám po síti a s nadšením se vrhly na zcela obyčejné a někdy už značně použité
knihy! Projevovaly zájem o knížky z oddělení beletrie i o knížky naučné. Vysvětlily
jsme dětem hlavní rozdíl mezi knihovnou a knihkupectvím a prostřednictvím her
a soutěží jsme je seznámily s provozem a zákonitostmi výpůjčního protokolu. Děti
se snažily „nezabloudit“ mezi regály a vypátrat zde tituly známých českých autorů
píšících pro malé čtenáře.
Od paní učitelky jsme se dozvěděly, že děti čeká návštěva divadelního představení
Neználek ve Slunečním městě. Část dopoledne jsme proto věnovaly právě tomuto neprávem pozapomenutému hrdinovi tří dětských knížek od ruského autora Nikolaje
Nosova. Děti ani nedutaly, jen aby se dozvěděly, jak mohou prostřednictvím nezištného konání dobrých skutků získat vytouženou kouzelnou hůlku. Budeme držet
palce, aby se jim to snažení vydařilo.
Na závěr si děti ještě zahrály na detektivy a následně svedly lítý boj o přihlášky
mezi zaregistrované čtenáře. Zbývalo už jen rozdat odměny v podobě bonbónů a samolepek a doufat, že se sympatickými a šikovnými druháčky se nevidíme v knihovně
naposledy.
Rády bychom ještě poděkovaly paní učitelce Lehnertové za to, že projevila zájem
o návštěvu naší knihovny, a také „jejím“ dětem, které v nás znovu oživily naděje, že
naše práce není marná a že kniha jako nositelka nadčasové moudrosti je stále ještě
schopna konkurovat bezduchým (leč velmi užitečným) bedýnkám, které tajemně

označujeme zkratkou PC.

Irena Šilhánková a Eva Vacková, vaše knihovnice
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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích

Beletrie:
BEAH, Ishmael: Došel jsem daleko… vzpomínky dětského vojáka – autentický příběh; BRDEČKOVÁ, Tereza: Slepé mapy – současná česká próza; CLARK, Mary Higgins:
Děvčátka v modrém – detektivní román; CONNELLY, Michael: Park ozvěn – kriminální
román; DENEMARKOVÁ, Radka: Peníze od Hitlera – osud ženy poznamenané internací
v koncentračním táboře; DUDOVÁ, Gita: Život nebyl žádná nuda – česká próza popisující
dětství a dospívání hrdinky mezi roky 1936–1956; HAMEROVÁ, Zdeňka: Hlídej si svou
holčičku – česká detektivka; HEJKALOVÁ, Markéta: Slepičí lásky – psychologický román
ze současnosti; HOFMAN, Robert: Cesta černého zlata – špionážní román; HORVÁTH,
Gejza: Trispras – romské povídky; HŮLOVÁ, Petra: Umělohmotný třípokoj – český společenský román odehrávající se mezi prostitutkami; CHAMBERLAIN, Diane: Krutá volba
– román pro ženy; KOOMSON, Dorothy: Děvčátko – román pro ženy; KOUDELKOVÁ,
Barbora: Útěk z afrického pekla – autentický příběh mladé Češky, která se stala rukojmí
nigerijské mafie; KUČERA, Štěpán: Tajná kronika rychlých šípů… a jiné příběhy – české
povídky; LETTE, Kathy: Jak zabít manžela a další šikovné tipy pro domácnost – humorný román pro ženy; LUDVÍKOVÁ, Alena: Až budu velká, napíšu román – deník matky
a dcery z období protektorátu; MILLER, Linda Lael: Za hlasem srdce – romantický román;
MOORE, Christopher: Špinavá práce – horor; NOWAK, Helmuth: Za vlast a za chlast
– autobiografické vzpomínky ze 2. světové války; OUŘEDNÍK, Patrik: Ad acta – český
román s detektivní zápletkou; PAASILINNA, Arto: Vlčí léto laponského mlynáře – finský
román z venkovského prostředí; PALMER, Michael: Smrt si počká – román z lékařského
prostředí; POSPÍŠILOVÁ, Jarmila: Leopard nemění skvrny – česká detektivka; PRESTON,
Douglas: Kniha mrtvých: stará egyptská hrobka, záhadná prokletí… – román; ROBERTS,
Nora: Smrtící pravidla, Zakletá země – romány; SETTERFIELD, Diane: Třináctý příběh
– romantika a napětí; SCHÄTZING, Frank: Satan a smrt – historický thriller; SLAUGHTER, Karin: Triptych – thriller; SMETANA, Miloš: Vraždy v zákulisí – česká detektivka;
ŠANDA, Michal: Kecanice – český minipříběh; ŠMÍD, Zdeněk: Jak jsme se nedali aneb
Kapitoly z dějin národního úpění – humorně laděný pohled na mýty české historie a českého vlastenectví od středověku až po současnost; ŠULC, Jiří: Dva proti Říši – román ze
2. světové války; THIEMEYER, Thomas: Podzemní chrám – dobrodružný román z Afriky;
TURÉLL, Dan: Vražda v temnotě – dánská detektivka; VANĚČEK, Jan: Povídky z krumlovského Česka – povídky; VÁŇOVÁ, Magda: Štěstí Aloise Peina – český psychologický
román; VANOYEKE, Violaine: Krutý faraon: smrt Tutanchamona – historický příběh ze
starověkého Egypta; VONDRUŠKA, Vlastimil: Letopisy královské komory II – české historické detektivky.
Pro studenty a náročnější čtenáře:
1000 geniálních obrazů – encyklopedická sbírka obsahující 1000 mezinárodně uznávaných děl z historie malířského umění od 13. století do současnosti; HANZELKA, Jiří:
S československou vlajkou na Kilimandžáro: dvě reportáže z cesty po Africe – cestopis;
KOVAŘÍK, Jiří: Soumrak rytířstva – rytířské bitvy a osudy v letech 1461–1525, Válka královen – příběhy z francouzských dějin; KUNDERA, Milan: Nechovejte se tu jako doma,
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příteli: kdo je to romanopisec – eseje; McRAVEN, William H.: Speciální operace – nejvýznamnější operace jednotek zvláštního určení ve 20. století; ŠTANC, Otakar: Černošická
kuchařka – originální kuchařská kniha plná místních dobrot a specialit; ŠULEŘ, Oldřich:
Třináctá komnata – povídání o literatuře a tvůrčím psaní; VOSKOVEC, Jiří: Jiří Voskovec a Jan Werich – korespondence; VOŠICKÝ, Zdeněk: Matematika a fyzika – ucelená,
přehledná a osvědčená příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na střední a vysoké
školy.
Pro děti a mládež:
BREZINA, Thomas: Klub záhad. Město přízraků – další z napínavých příběhů se superlupou; DAHL, Roald: Matylda – humorný příběh malé dívky; DĚDKOVÁ, Jarmila: Slunce
pro čokoládovou holku – dívčí román; MARX, André: Loď duchů – detektivka z edice
Trojka na stopě; McCOMBIE, Karen: Alice a … dóóóst dobrý Vánoce – dívčí román; ŘEHÁČKOVÁ, Věra: Jana a Dana aneb Když holky mají za ušima – dívčí román; VIEWEGH,
Michal: Krátké pohádky pro unavené rodiče – pohádky pro malé děti; WILSON, Jacqueline: Anděl Vicky – román pro dívky.

Otevírací doba v městské knihovně

Pondělí: 9.00 – 11.30, 12.30 – 18.00;
Středa: 9.00 – 11.30, 13.00 – 19.00;
Čtvrtek: 12.30 – 16.00;
Pátek: 9.00 – 11.30.
Připomínáme, že všichni zaregistrovaní čtenáři naší knihovny mají zdarma přístup na internet. Pro
velký zájem o tuto službu je lepší si termín předem telefonicky rezervovat na čísle 251 641 501.

Oznámení pro čtenáře
Omlouváme se všem našim čtenářům, že kvůli sanaci místnosti zasažené dřevokaznou
houbou bude až do odvolání uzavřeno oddělení s naučnou literaturou pro dospělé. Doufáme, že toto dočasné omezení výpůjčních služeb přispěje ke zlepšení prostředí pro čtenáře
naší knihovny.
Děkujeme za vaše laskavé pochopení.

Zpráva pro naše malé čtenáře
Děkujeme všem dětem za účast v naší soutěži 7× nej z české přírody, pořádané Městskou knihovnou v Černošicích. Ze správných odpovědí jsme vylosovali tyto výherce:
• Tadeáš Barnawi
• Lucie Vacková
• Zuzana Barnawi
Gratulujeme a prosíme vítěze, aby si u nás vyzvedli svou knižní odměnu.
A ještě jak to mělo být:
Nejdelší řekou České republiky je Vltava měřící 433 km.
Největším jezerem je Černé jezero na Šumavě s rozlohou 18,47 ha.
Největším rybníkem je Rožmberk s plochou 489 ha.
Největší rybou je sumec vážící 93 kg a měřící 255 cm.
Nejvyšší horou je Sněžka měřící 1602 m.
Největší propastí je Macocha.
Nejznámějším nalezištěm drahých kamenů je Kozákov v Českém ráji.
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