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Nové stromové aleje ozelení Černošice
Starosta města přivítal nové občány
Strážníci řeší nedovolené parování
Historicé oolí ostela dozná změn
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602 324 785

Poruchy v el. síti

840 850 860

Veřejné osvětlení

800 101 109

Text k fotu na titulní straně:

V minulých dnech vysadili
pracovníci odboru technických
služeb první stromy, které budou
tvořit souvislou alej v ulicích
Pražská a Vrážská. Na tuto první
alej budou postupně navazovat
další. Akce se osobně zúčastnil
i starosta města Aleš Rádl.
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Učinili jsme první krok k výraznému ozelenění města

V

minulých dnech vysadili pracovníci odboru
technických služeb první
stromy, které budou tvořit
souvislou alej v ulicích
Pražská a Vrážská. Zahájili
jsme tak první etapu rozsáhlého projektu, jehož cílem je významné ozelenění
města. Na tuto první alej
budou postupně navazovat další, neboť naším cílem
je vysázet ve městě nejméně tři stovky stromů, a to
v poměrně krátkém období.
Do sázení stromů jsou zapojeny nejen orgány
města, ale jsou využívány i příspěvky soukromých
osob. Například JUDr. Jan Holásek poskytl půl
miliónu korun s tím, že tyto peníze jsou určeny
k vysázení zelené aleje v lokalitě Slunečná a ještě
sto tisíc na výsadbu zeleně v jiných částech města.
Vedle výsadby alejí bychom však chtěli ozelenit
i další plochy, které jsou ve vlastnictví města. Jde
o prostory, jež jsou využívány například jako drobná hřiště. My bychom tato místa chtěli zároveň
využít k tomu, aby na nich vznikly malé ostrůvky
zeleně. Bez dalších prvků, jen několik stromů. To je
záměr, jemuž se nyní chceme věnovat. A to proto,
aby se Černošice staly skutečně zeleným zahradním městem.
Aleš Rádl, starosta

Mladé akáty v Pražské ulici

Před městským úřadem v Riegrově ulici byly vysazeny čtyři hlohy červenokvěté.
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Vyhlašujeme Zelený trojlístek, soutěž o úpravu veřejné zeleně

Téměř každý z nás má před svým domem větší či menší plochu městské zeleně.
V tak rozlehlém městě, jakým jsou Černošice, jde v součtu o desetitisíce metrů čtverečních. Jak ale tak ohromné plochy udržovat, aby byly stále krásné a lidem zpříjemňovaly život? Odpověď je na první pohled jednoduchá: ať se postará město!
Tak jednoduché to však není. Tyto zelené • 2. místo – poukázka do zahradnictví za
2000 Kč
plochy jsou z hlediska nasazení techniky obtížně udržovatelné nebo téměř neudržovatelné. • 3. místo – poukázka do zahradnictví za
A navíc je tu ekonomická stránka věci: na
1000 Kč
údržbu tak rozsáhlých ploch veřejné zeleně • Ostatní zúčastnění budou odměněni upoby technické služby spotřebovaly svůj roční
mínkovými předměty.
rozpočet během půl roku a přestaly by plnit
Přihlášky do soutěže lze posílat na adresu
své ostatní běžné a pro město nepostradatelné Město Černošice, OTS, Riegrova 1209, 252 28
povinnosti.
Černošice, nebo osobně podávat v úředních
Co tedy s tím? Jednou z možností je pod- dnech (po, st. 7.00–17.00) na odboru technicpořit ty obyvatele města, kteří se o veřejnou kých služeb, Topolská 660. Další informace na
zeleň starají, nové získat, a ty, kteří zastávají tel. 251 641 183.
názor, že se má postarat město, přesvědčit,
že záleží i na nich, bude-li okolí jejich obydlí
zcela nebo jen z části upravené.
Po zralé úvaze se městská rada rozhodla
vyhlásit soutěž nazvanou Zelený trojlístek,
jejíž pravidla jsou velice jednoduchá. Bude
se soutěžit ve třech věkových kategoriích,
a to od těch nejmenších do věku 25 let, dále
od 26 do 55 let věku a nakonec od 56 až do
100 let. Z každé kategorie budou vybráni tři
nejúspěšnější, kteří při slavnostním vyhlášení
obdrží hodnotné ceny. Ostatní účastníci obdrží ceny upomínkové.
Přihlásit se může kdokoliv, kdo se stará
o pozemek před svým plotem či o jakýkoliv
jiný městský pozemek. Přihlásit soutěžícího
mohou i jeho rodinní příslušníci, přátelé či
kamarádi.
A ještě kritéria soutěže:
• Písemná přihláška (lze ji podat během celé
soutěže až do ukončení 30. 9. 2008).
• Označení místa, o které se soutěžící stará.
• Předmětný pozemek musí být ve vlastnictví města nebo musí tvořit veřejnou zeleň.
Ceny pro nejúspěšnější:
• 1. místo – travní sekačka
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Město získalo zdatného pomocníka, čistota ulic se zlepší

D íky velkým investicím v poslední době dostalo mnoho černošických ulic nové asfaltové povrchy provedené ve vysoké kvalitě. Vedení města se snaží tyto nově zrekonstruované ulice udržet v co nejlepším stavu, a proto jsou zakázané jakékoliv překopy
či jiné zásahy do nově vybudovaných povrchů.
A nejen to. Jednou z vizitek moderního tak co nejčistější po co nejdelší období, je
města je i čistota veřejného prostoru, do možno reagovat pružně na nárazová znečiškterého patří všechny veřejné komunikace. tění – po vichřici, havárii atd. V neposlední
Doposud město zajišťovalo jejich čistotu řadě lze za úplatu provádět čištění dle zájmu
plošným úklidem specializovanou firmou, v okolních obcích či uvést do pořádku koa to třikrát ročně. Protože však v současné munikaci po znečištění stavebníkem nového
době má asfaltový povrch více než polovina domu, kterému bude tento úklid účtován.
všech ulic, ukazuje se toto „občasné“ plošné
Vedoucí odboru technické služby mě
čištění jako nedostatečné. Povrchy ulic jsou ujistil, že zařízení bude odborně a s péčí obtotiž znečišťovány průběžně – přes zimu po- sluhováno a bude nasazeno praktiky trvale,
sypovým štěrkem, který na silnicích zůstává protože čistota města je jedním z hlavních
dlouho po tání, od jara do podzimu různým úkolů tohoto odboru.
rostlinným materiálem a stavební činností
PhDr. Michal Jirout, místostarosta
a bohužel během celého roku
i odhazovanými odpadky, nedopalky, psími exkrementy atd.
Město proto na základě
průzkumu možností a dobrých
referencí zakoupilo za téměř
dva milióny korun novou
víceúčelovou čisticí nástavbu, kterou lze namontovat
na stávající zánovní vozilo
technických služeb. Možnosti
této soupravy jsou pak opravdu
velké. Lze provádět důkladné
zametání ulic s širokým záběrem a velkou rychlostí, všechny
nečistoty jsou nasávány do
zásobníku, zajisté praktická je
možnost kropit při uvedených
činnostech komunikace vodou
proti prašnosti. Zařízení navíc
umožňuje čištění kanálových
vpustí od všech nečistot.
Skutečnost, že město teď
vlastní uvedené čisticí zařízení,
přináší mnoho výhod. Ulice lze
uklízet průběžně a udržovat je

Místostarosta Michal Jirout předává vedoucímu odboru
technických služeb Jiřímu Horákovi novou víceúčelovou
čisticí soupravu.
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Den Země byl tradičně ve znamení úklidu města

Velký dík města patří všem, kteří 19. dubna za nepříznivého počasí vyrazili do ulic,
aby oslavili Den Země úklidem veřejných
prostranství. Obyvatelé města, zpěváci ze
sboru Chorus Angelus, skauti, mladí fotbalisté, hasiči a sokolové nasbírali více než
tři a půl metráku odpadků. Dík však patří
nejen účastníkům úklidu, ale i klukům
a děvčatům, kteří se organizace akce ujali,
nechali vyrobit informační letáčky a dům
od domu je roznášeli po celém městě.
Těm nejmenším, kteří se zúčastnili úklidu
se svými maminkami, udělal radost pan
Marcel Bezucha, provozovatel prodejny
ovoce a zeleniny v ulici Dr. Janského, jenž
každému z nich věnoval krásnou barevnou
propisovací tužku. Sobotního úklidu se
samozřejmé zúčastnil i starosta města Aleš
(sj)
Rádl s manželkou.
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Informace o poskytování sociálních služeb

Sociální služby jsou nebo mohou být významnou oporou v různých životních
situacích. Představují možnost, jak naplnit některé potřeby nebo jinak napomoci
lidem, kteří z nějakého důvodu nemohou či nejsou schopni si je zajistit sami.
K tomu, aby sociální služby byly dostupné
jak z hlediska jejich rozmanitého zaměření,
tak i geografické dosažitelnosti, přispívají
svým dílem samotní poskytovatelé sociálních služeb, uživatelé těchto služeb, ale i zadavatelé služeb. Dle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, je povinností obce
zajistit a vytvořit důstojné podmínky života
osob, u nichž kvůli stáří nebo zdravotnímu postižení došlo k oslabení až ke ztrátě
schopnosti péče o vlastní osobu. Zákon
upravuje poskytování pomoci těmto osobám prostřednictvím různých druhů sociálních služeb. Dlouhodobým záměrem obce je
spolupracovat se všemi, kterých se sociální
služby dotýkají, zjišťovat potřeby uživatelů
či přání veřejnosti, informovat a podněcovat
uživatele, poskytovatele, zadavatele služeb
i veřejnost k zapojení se do procesu rozvoje
sociálních služeb v obci, ve vzájemné spolupráci hledat optimální řešení a vyjednávat
o podobě sociálních služeb s přesahem do
budoucnosti.
Sociální služby zahrnují:
• sociální poradenství
• služby sociální péče
• služby sociální prevence
Pro poskytování sociálních služeb se
zřizují tato zařízení sociálních služeb:
• centra denních služeb
• denní a týdenní stacionáře
• domovy pro osoby se zdravotním postižením
• domovy pro seniory
• domovy se zvláštním režimem
• chráněné bydlení
• azylové domy
• domovy na půl cesty
• zařízení pro krizovou pomoc
• nízkoprahová denní centra

•
•
•
•
•
•
•

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
noclehárny
terapeutické komunity
sociální poradny
sociálně terapeutické díly
centra sociálně rehabilitačních služeb
pracoviště rané péče.
Základními činnostmi při
poskytování sociálních služeb jsou:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně
• poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti
• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
• sociální poradenství
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• sociálně terapeutické činnosti
• pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí atd.
Registr poskytovatelů sociálních služeb je
přístupný na webové adrese www.kr-stredocesky.cz. Pro město Černošice zajišťuje pečovatelskou službu, denní stacionář pro seniory
a zdravotní ošetřovatelskou péči v rodinách
Farní charita Neratovice, telefonický kontakt:
251 177 564, 251 177 560.
Veškeré připomínky, podněty, žádosti nebo
dotazy ohledně sociálních služeb adresujte
na Městský úřad Černošice, Riegrova 1209,
odd. sociálních věcí, elektronicky na adresu
marcela.haspeklova@mestocernosice.cz nebo
simona.kutinova@mestocernosice.cz, telefonicky na číslo 251 081 529.
Děkujeme za spolupráci.
Simona Kutinová, odd. sociálních věcí
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Město se průběžně připravuje na čerpání dotací z fondů unie
Černošice se rozrůstají, což s sebou přináší potřebu nových
a nových investic. A to investic do všech sfér života města. Je
jasné, že z daňových příjmů nelze tyto potřeby dostatečně
zajistit. Nabízí se však možnost získat finanční prostředky
z fondů Evropské unie. Využívá město tuto možnost? O tom
jsme hovořili s místostarostkou Helenou Langšádlovou:
„Ano,
město které jsme přiřadili k jednotlivým operačse snaží využívat ním programům. Tak například finanční
všechny možnosti, prostředky na zateplení a výměnu oken
jak získat finanční a střechy budovy základní školy v Koprostředky ke svému rozvoji. Takže využívá menského a na výstavbu enviromentálníi tuto možnost a průběžně se připravuje na ho centra ve škole v Mokropsech, rovněž
čerpání dotací z fondů Evropské unie.“
spojené s rekonstrukcí části staré budovy,
I když možnost získání evropských chceme získat z operačního programu
peněz je pro města a obce velkou vý- Životní prostředí. Ze stejného programu
zvou, cesta k nim je poměrně složitá. chceme získat peníze i na rozvoj sítě vodovodů a kanalizací, modernizaci čistírny
Jak v tomto směru postupujete?
„Před několika měsíci jsem sestavila odpadních vod, revitalizaci Švarcavy,
pracovní tým z některých vedoucích komplexní řešení veřejné zeleně ve městě
odborů a dalších odborníků a prověřili včetně výsadby alejí a zateplení budovy
jsme prakticky všechny vypsané operační městského úřadu v Karlštejnské.

Několik projektů připravujeme i pro
operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Jde například o vzdělávání vedoucích úředníků, odborné vzdělávání zastupitelů či zvyšování počítačové gramotnosti zaměstnanců. Tyto programy však mělo
administrovat ministerstvo vnitra, kde
se ale teprve sestavují pracovní skupiny
a možnost konzultace je velice omezena.
Doposud nebyly vypsány ani první výzvy.
Stejný problém nastal i u Integrovaného
Nicméně se ukázalo, že z některých prooperačního programu, týkajícího se zejmégramů, jako například z operačního prona informatiky, pro který připravujeme
gramu Průmysl na ministerstvu průmyslu
projekty rozvoje metropolitní sítě města
a obchodu, město nemá žádnou šanci
Černošice, integrace systému oběhu dodotaci získat, takže se tímto programem
kumentů na úřadě, zpracování územních
dále zabývat nebudeme.“
plánů a map a projekt datového průzkuNa které konkrétní záměry chce město mu území pro stanovení vyváženého
získat dotační peníze?
a udržitelného rozvoje obce s rozšířenou
„Máme vypracován seznam projektů, působností, což jsou v podstatě podklady
programy. Udělali jsme jakýsi audit. Šlo
o to, abychom záměry města vyplývající
zejména ze strategie, na které chceme finanční prostředky získat, dokázali správně
„napasovat“ do jednotlivých operačních
programů a abychom vypracovali projekty, které mají šanci uspět. Poté vznikly
pracovní skupiny, které už řeší konkrétní
problematiku jednotlivých projektů a jednají s konkrétními ministerstvy.
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z radnice
pro pořizování územních plánů „našich“
devětasedmdesáti obcí.
Město by rádo čerpalo finanční prostředky i z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Avšak
tento program je orientován spíše na
školská zařízení. Jde o zvyšování kvality
ve vzdělávání, rozvoj komunitního školství, zvyšování kompetencí a kvalifikace
učitelů a o zřízení poradenského centra.
Tyto projekty bude administrovat škola
za podpory města, a já jsem velice ráda,
že její pan ředitel je ochoten se tohoto
úkolu zhostit.“
Tolik tedy ve stručnosti o jednotlivých
operačních programech. Který z nich
přichází v úvahu jako největší zdroj
dotací?
„Je to nepochybně ten, o kterém jsme

ještě nemluvili. A to regionální operační
program NUTS II Střední Čechy, do kterého navrhujeme hned několik zásadních
projektů. V tuto chvíli už byla podána žádost o dotaci na úpravy okolí mokropeské
zastávky. Žádat o finanční prostředky
tohoto operačního programu bychom
chtěli i na rekonstrukci ulice Střední,
ze které by se měl stát jakýsi městský
bulvár, a to včetně veřejného prostoru
okolo Základní umělecké školy. Dalším ze
zvažovaných projektů pro tento program
je úprava okolí městské pláže, skateparku a Sportparku Berounka, což je volný
prostor u betonárny. Jedním z dalších
pro nás zásadních projektů, se kterým
chceme uspět v regionálním operačním
programu, je nová budova mateřské školy
Na Vápenici.“
Ptal se Stanislav Janovský

Splatnost poplatků za psy je 31. května
Informujeme občany, že již byly rozeslány složenky na poplatek za psy, splatnost poplatku je 31. 5. 2008. Zároveň
upozorňujeme, že přihlášení nebo odhlášení psů je nutno provést dle Obecně
závazné vyhlášky města Černošice do
15 dnů po vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti. Za psa, který bude
odhlášen později, bude poplatek vybrán

k datu odhlášení, nikoliv k datu úhynu
nebo k datu stěhování, změny majitele
atd. Přihlášení psa musí být provedeno
osobně (nutno vyzvednout evidenční
známku), odhlášení může být provedeno i telefonicky nebo písemnou formou (poštou nebo na mailovou adresu:
jitka.voborilova@mestocernosice.cz).
Ing. Vladislav Tilsch, vedoucí finančního odboru

Mapka okružní linky 415 je pouze informační

Vzhledem k tomu, že mapka týkající se
nové okružní linky 415 je pouze informační, rádi bychom vám touto formou
upřesnili umístění autobusových zastávek.
Zastávku s názvem Slunečná najdete před
objektem č.p. 1915 v blízkosti křižovatky
ulic Slunečná × Větrná. Zastávku U Kamenného mostu najdete na ulici Slunečná
za kamenným mostkem před domem
č.p. 638. Zastávku Mokropsy – Žel. zastávka
najdete na ulici Dr. Janského za schodiš-

těm podchodu k nástupišti ČD a zastávku
Dr. Janského najdete na ulici Dr. Janského
před domem č.p. 417 v blízkosti křižovatky
s ulicí Puškinovou.
Navýšení počtu linek a zřízení dalších
autobusových zastávek souvisí s vytížeností nově zřízeného spoje. Po určitém
čase budou uskutečněny průzkumy, které
provádí pracovníci Pražské integrované
dopravy.

Šťastnou cestu přeje odbor dopravy.
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Kontejnery na šatstvo v průběhu května

V průběhu měsíce května budou v Černošicích umístěny dva kontejnery na textilie. Jeden bude obyvatelům města k dispozici před areálem technických služeb, druhý u pošty. Kontejnery budou na území města umístěny v rámci projektu Potex.
Potex je podpůrný charitativní projekt
Podstatou projektu je rozestavět se
firmy Texat, která se zabývá tříděním souhlasem města na předem sjednaná
a prodejem použitého zboží. Cílem pro- místa speciální sběrové kontejnery Potex,
jektu je sběr použitých oděvů a jejich které budou sloužit veřejnosti k odložení
následné poskytnutí humanitárním or- nepotřebných věcí především textilního
ganizacím. Vše je zpracováno v profesio- charakteru. Lze však do nich odkládat
nální třídírně pro potřeby charity – tedy i obuv, kabelky, hračky, bytový textil. Do
na textilie, které se dají ještě nosit, a na kontejnerů odložené věci budou ještě
recyklační materiál. Nositelné textilie nošeny. Kontejnery, které budou vyváženy
jsou darovány smluvním charitativním dvakrát týdně, jsou vyrobeny z antikoroznadacím a neziskovým organizacím. Re- ního materiálu a jsou hygienicky způsobicyklační materiál – textilie savé a vlněné lé a protipožárně zajištěné.
Kontejnery představují doplňkovou
a všechny typy přírodních materiálů, které
se dají průmyslově zpracovat, je po roztří- službu pro občany města Černošice a obdění prodáván firmám zabývajícím se jeho čané tím také potvrzují svou podporu
zpracováním a zisk z tohoto prodeje je po- charitativním projektům.
užit například ve prospěch Konzervatoře
Prosíme občany, aby do kontejnerů
pro nevidomé a slabozraké v Praze 1 na vhazovali zboží v igelitových (nebo jiMaltézském náměstí.
ných) obalech.

Díky dárcům přibývá ve městě parkových laviček
Každý obyvatel našeho města může
přispět ke zkulturnění svého okolí například tím, že finančně přispěje na materiál
potřebný k výrobě parkové lavičky. Tato
lavička pak bude instalována na místě, jež
určí sám dárce a které je pro tento účel
vhodné. První dvě lavičky, které daroval
městu starosta Aleš Rádl, byly umístěny
v ulici Zd. Lhoty, kde slouží zejména cyklistům a in-line bruslařům k odpočinku.
Díky dalším dárcům se lavičky objevily
i v ulicích Školní, Komenského, Husova,
K poště, V Horce, před samoobsluhou
v Karlštejnské, na autobusové zastávce
u transformátoru na Vráži, na dětském
hřišti v Domažlické a na Dobřichovické.
Poslední objednaná lavička byla namonto-
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vána na konci ulice Kazínská s výhledem
na řeku Berounku.
Lavičky vyrábějí pracovníci Odboru
technické služby města Černošice. Objednat je lze písemně na adrese Město Černošice, OTS, Reigrova 1209, 252 28 Černošice, nebo osobně v úředních dnech (po,
st. 7.00–17.00) na odboru OTS, Topolská
660. Cena materiálu potřebného k výrobě
jedné lavičky činí 750 Kč. Další informace
na tel. čísle 251 641 183.
Je smutnou skutečností, že se ve městě
najdou i tací, kteří darované lavičky s radostí ničí a neváží si tak práce druhých.
Vím, že tento nešvar byl, je a bude, ale
nebuďme lhostejní ke svému okolí a nebojme se na tyto vandaly ukázat prstem.

z města a okolí

Z padlého stromu vznikly lavičky a stůl pro nové veřejné ohniště

Topol, který v ulici K Lesíku vyvrátila vichřice Ema, využili pracovníci technických služeb
a nařezali z něj lavičky a stůl k novému veřejně přístupnému ohništi, které vzniklo u skateparku
v Mokropsech. Jen připomínáme, že v ohništi určenému k opékání vuřtů a příjemnému posezení,
se smí pálit pouze suchá dřevní hmota

Letní provoz sběrného místa pro nebezpečný odpad a bioodpad

Od 1. dubna 2008 až do 30. listopadu
2008 je stanovena otevírací doba sběrného
místa, kam lze odkládat nebezpečný odpad
a bioodpad, takto:
pondělí a středa
7.00–17.00
sobota

16.00–19.00

Sběrné místo se nachází v areálu odboru technické služby, Topolská 660, Černošice-Mokropsy. Bližší informace na tel.:
251 641 183.
Frekvence svozu bioodpadu
v letním období
Svoz bioodpadu firmou Rumpold bude
od dubna 2008 probíhat každý týden, a to
v úterý. V den svozu by měly být nádoby
a pytle připraveny již od páté hodiny ranní.

Pytle na bioodpad mají nosnost pouze
15 kg, což jsou asi 2 koše čerstvě posekané trávy. Pytle svým objemem lákají
k většímu naplnění, ale uvědomme si,
že je pracovníci svozové firmy nakládají
na vůz ručně, což znamená, že je musí
zvednout až nad hlavu. Přetížením pytle
dochází často k jeho protržení a následně
ke znemožnění naložení jeho obsahu.
Pytle na bioodpad jsou pouze dočasným
nouzovým řešením. V praxi se nám velice
osvědčily svozové nádoby (tzv. kontejnery
na bio), se kterými se nejen velice dobře
manipuluje, ale jsou i ekonomicky výhodnější.
Dvoustranu připravila Renáta Petelíková,
odbor technické služby
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Zloději i s lupem padli strážníkům přímo do rukou

V odpoledních hodinách 10. dubna obdržela městská policie oznámení od
všímavého občana, že v drážním kolejišti mezi Černošicemi a Radotínem se pohybují dvě osoby. Na místo vyjela hlídka strážníků, která tu přistihla dva muže
při krádeži. Svůj lup právě odnášeli do přistaveného osobního automobilu. Oba
poberty si převzala k dalším úkonům trestního řízení Policie České republiky.
Řidič auta napadl motocyklistu obdržela hlídka oznámení o dopravní
– 9. dubna v odpoledních hodinách bylo nehodě v dolní části Slunečné. Po příjezměstské policii oznámeno, že u želez- du na místo strážníci zjistili, že se jedná
ničního přejezdu v Černošicích údajně o totéž vozidlo, které se před chvílí pronapadl řidič osobního automobilu mo- hnalo kolem nich. Řidič při riskantní
tocyklistu. Hlídka městské policie zjis- jízdě nezvládl řízení, vjel do protisměru
tila i svědka celé události, kterou bude a narazil do Kamenného mostu. Řidič
řešit městský úřad jako podezření z pře- zůstal ve vozidle zaklíněn, strážníci ho
stupku na úseku občanského soužití. vyprostili až pomocí krumpáče. On
K objasnění celé věci byl rovněž využit i spolujezdec byli zraněni. Na místě
zasahovala záchranná služba. Celou
kamerový dohlížecí systém města.
Narazil s autem do mostu – 4. dub- událost vyšetřuje skupina dopravních
na v odpoledních hodinách prováděla nehod Policie ČR.
hlídka městské policie v ulici Slunečná Pobíhal se staženými kalhotami – 12.
služební úkon, při kterém si všimla veli- dubna ve večerních hodinách přijali
ce rychle jedoucího automobilu značky strážníci oznámení o události z předŠkoda Favorit. Asi za tři minuty poté chozího dne. Žena jim sdělila, že když
kolem půl jedenácté
večer procházela Karlickou ulicí, vyběhl z lesa
muž s kapucí na hlavě
a s kalhotami staženými ke kolenům. Žena
se polekala a z místa
střetu utekla. Událost
byla ohlášena Policii ČR
Řevnice, do jejíž působnosti náleží. Strážníci
celé okolí v následujících
dnech monitorovali.
Lupiči
zdemolovali
zařízení – 7. dubna
v dopoledních hodinách
oznámil městské policii
Řidič favorita nezvládl při riskantní jízdě řízení a narazil
muž z Černošic, že se
do zábradlí mostu.
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mu do pronajaté haly v ulici Husova
vloupali neznámí pachatelé, zdemolovali zařízení, které se tam nacházelo,
a způsobili značnou škodu. Věc převzala
Policie ČR k dalšímu šetření.
Opět hořel kontejner – 27. března
v podvečerních hodinách zjistila hlídka
městské policie hořící kontejner na odpad, umístěný u výjezdu z chatové osady Lavičky. Přivolaná zásahová jednotka
hasičů z Mokropes oheň uhasila. Škoda
na majetku města nevznikla.
Provoz na trati byl přerušen – 24. března ve večerních hodinách oznámil městské policii výpravčí Českých drah z Prahy-Radotína, že se v kolejišti u hradla
Kazín v Černošicích nachází neznámá

osoba. Na místo se dostavili strážníci,
kteří celou trasu mezi zastávkami Mokropsy a Černošice prošli, ale nikoho
v kolejišti neobjevili. Provoz na trati byl
obnoven po pětadvaceti minutách.
Zraněného odvezl vrtulník – 14. dubna
v odpoledních hodinách obdržela městská policie od záchranné služby Trans
Hospital Řevnice žádost o součinnost,
a to v souvislosti s pracovním úrazem,
ke kterému došlo na jedné ze staveb
v ulici Slunečná. Hlídka zjistila, že zde
z terasy spadl muž a způsobil si vážný
úraz páteře. Na místo byl přivolán vrtulník Policie ČR, který zraněného přetransportoval do nemocnice.
Gregor Dušička, vedoucí městské policie

Vrtulník bezpečně dosedl na volný pozemek uprostřed zástavby.

15

z radnice

Při parkování dochází velice často k porušování zákona
Dopravní situace v Černošicích je vzhledem ke vzrůstajícímu počtu aut stále složitější. Prakticky na území celého města
jsou velmi úzké komunikace, na kterých
nelze zaparkovat s osobním vozidlem, natož
s vozidlem větších rozměrů. Při parkování
tak zpravidla dochází k porušování zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, a to zejména tím, že není
zachována předepsaná vzdálenost mezi vozidlem a protilehlým okrajem komunikace.
Při stání vozidla musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký 3 metry pro každý
směr jízdy a při zastavení musí zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně
3 metry pro oba směry jízdy. Již vůbec nechci
komentovat nerespektování dopravního
značení, které stání či zastavení zakazuje.
Protože se blíží letní sezona, kdy se počet
aut ve městě ještě zvýší, městská policie
dostala jasný úkol všechna tato porušení

řešit. Strážníci se v první řadě zaměří na
nebezpečná a nepřehledná místa a dále
pak na místa sloužící i jinému využití. Jde
například o ulice Slunečná a Dr. Janského,
kde začal projíždět autobusový spoj, a dále
o ulici Zdeňka Lhoty v úseku od ulice Říční
k železničnímu přejezdu v Černošicích. Tato
komunikace je obousměrná a velmi úzká
s vysokým pohybem chodců, inlinistů a cyklistů, neboť je zde vedena cyklostezka. Další
nebezpečná a nepřehledná místa jsou v blízkosti železničních přejezdů v Černošicích,
v křižovatce ulic Mokropeská a Školní apod.
Chtěl bych apelovat na majitele a provozovatele vozidel, kteří parkují na výše uvedených místech, aby auta parkovali pokud
možno na svých pozemcích. Vyhnou se
tak možnému řešení dopravních přestupků
strážníky a sníží i riziko odcizení vozidla či
vloupání do něj.
Gregor Dušička, vedoucí městské policie

Město bude před sprejery chránit přenosný kamerový systém
kamerových systémů, které budou umístěny v nejzatíženějších částech města a budou
monitorovat veřejná prostranství a chránit
tak veškerý majetek před vandaly.
V případě, že bude pachatel při protizákonném počínání přistižen, hrozí mu obvinění z trestného činu dle ustanovení § 257
b trestního zákona, poškozování cizí věci,
a peněžitý trest nebo trest odnětí svobody
až na jeden rok. Odnětím svobody na šest
měsíců až tři léta nebo peněžitým trestem
bude pachatel potrestán, způsobí-li tímto
Sprejerství ale není jen problémem
činem značnou škodu, spáchá-li takový čin
Černošic. Naše hlídky se s ním setkávají opětovně nebo jako člen organizované skui v Třebotově, ve Vestci atd. Blízké okolí piny či spáchá-li takový čin na věci, která
Prahy je pro pachatele těchto trestných požívá ochrany podle zvláštních předpisů.
činů snadno dostupné a lze říci, že i méně Odnětím svobody na dvě léta až osm let
zajištěné než v samotném hlavním městě. bude pachatel potrestán, způsobí-li takoMěstská policie se proto rozhodla, že ve vým činem škodu velkého rozsahu.
spolupráci s občany vytvoří síť přenosných
Str. Josef Dovjak, městská policie
Strážníci městské policie se ve svých
služebních obvodech stále častěji setkávají
s případy poškozování majetku jak v soukromém, tak i v obecním vlastnictví. Nejčastěji jde o sprejerství. Při jednom z posledních případů postříkali sprejeři fasádu
jedné ze staveb v Mokropsech a způsobili
škodu ve výši 20 tisíc korun. Podle totožného tagu bylo zjištěno, že tito pachatelé
způsobili škodu podobného rozsahu i na
majetku města.
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Polská Olešnice chce ještě rozšířit dosavadní dobrou spolupráci
Už více než dvacet let trvají skvělé partnerské vztahy mezi mladými lidmi z Černošic a z polské Olešnice. A jak už se stalo
zvykem, v samých počátcích u toho byli
černošičtí modeláři. K jejich elánu se brzy
připojili další – spolky, rodiny i jednotlivci.
A už to není jen o spolupráci, jde o opravdové přátelství a kamarádství.
Tuto tradici rovněž připomněla místostarostka Helena Langšádlová, když hovořila
o nedávné oficiální návštěvě zástupců Černošic v Olešnici.
„Ano, spolupráce kluků a děvčat opravdu
trvá více než dvacet let. Důkazem toho byla
i účast dětí z Olešnice na loňském černošickém letním táboře, který už tradičně
organizuje naše sdružení S dětmi a pro
děti, jehož jsou modeláři součástí. Nicméně i když jsou současné vztahy opravdu

pestré, oslovil nás zhruba před půl rokem
pan starosta Zbigniew Potyrała s tím, že
mají zájem, aby byly ještě bohatší. Během
dvoudenního pobytu jsme jedno dopoledne
strávili na radnici a diskutovali právě toto
téma. O spolupráci projevily opravdový zájem další mládežnické organizace, základní
umělecká škola i škola hudební. Naši šermíři, kteří s námi do Olešnice přicestovali,
si už domlouvali svá vystoupení. Prostě si
myslím, že by vše mohlo vyústit v opravdu
živou spolupráci, která naváže na stávající
vztahy,“ uvedla místostarostka Helena
Langšádlová. „A ještě možná pro zajímavost. Hrad v Olešnici, která leží asi dvacet
kilometrů od Wroclavi ve Slezku, byl v šestnáctém století obýván Janem z Poděbrad,
vnukem Jiřího z Poděbrad. Takže jsme se
tady setkali s historickými stopami Čechů,“
(sj)
dodala Helena Langšádlová.

A ještě společné foto na olešnické radnici
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Milé připomínky naší historie dostanou moderní následovníky
Černošice je možné charakterizovat jako
významnou architektonickou lokalitu moderního věku. Od konce 19. století tu ve svazích
okolo Berounky vznikal až do 2. světové války
jedinečný architektonický celek vilového města.
Několik z těchto zajímavých staveb bylo dokonce zařazeno mezi kulturní památky. Pečeť
vysoké kvality nesla architektura zejména 20.
a 30. let minulého století.
Při toulkách městem lze však narazit i na
méně významné, avšak o to milejší drobné
stavby, jakými jsou kapličky, boží muka, kříže
či pomníčky, u kterých stojí za to se zastavit
a alespoň popřemýšlet o jejich významu. Některá tato dílka jsou k nalezení na veřejných
prostranstvích, jiné můžeme spatřit na soukromých pozemcích či domech. A člověk poutník
s potěšením zjišťuje, že všechna jsou opravena
a udržována (jejich obrázky najdete na násle-
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dující straně). Výraznou měrou při tom pomohlo samo město.
Nyní však nastal čas, aby po dlouhých letech
odmlky dostaly tyto drobné stavby či symboly
nové následovníky. Městská rada vyslovila souhlas s návrhem starosty Aleše Rádla, aby podél
nově zrekonstruovaných komunikací byly
umísťovány určité estetické prvky v podobě
drobných skulptur, pítek či sakrálních symbolů.
V úvahu přicházejí i ucelené soubory uměleckých předmětů či opakující se motivy.
Ukázkou toho, jak lze s těmito prvky, které
slouží obyvatelům k relaxaci, běžnému užívání,
orientaci či například k ochraně před povětrností, pracovat, ukazuje architektonický návrh
úpravy okolí mokropeské železniční zastávky.
Množství, úroveň a designová kvalita těchto
prvků pak do značné míry ovlivňuje kvalitu
(sj)
veřejných prostor města.

z města a okolí
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Organizace školního roku 2008/2009
Období vyučování ve školním roce 2008/
2009 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách
a konzervatořích v pondělí 1. září 2008.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno
ve čtvrtek 29. ledna 2009. Období školního
vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno
v úterý 30. června 2009.
Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2008.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 22. prosince 2008 a skončí v pátek 2. ledna
Termín
16. 2. – 22. 2. 2009

2009. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2009.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2009.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou
podle sídla školy stanoveny podle údajů v následující tabulce.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2009.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy
1. července 2009 do pondělí 31. srpna 2009.
Období školního vyučování ve školním roce 2009/2010 začne v úterý 1. září 2009.

Okresy, obvody hl. města Prahy
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily

2. 2. – 8. 2. 2009

Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno,
Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

9. 2. – 15. 2. 2009

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

16. 2. – 22. 2. 2009

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město

23. 2. – 1. 3. 2009

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín,
Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná

2. 3. – 8. 3. 2009

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

9. 3. – 15. 3. 2009

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ,
Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

Poznámky k tabulce:
Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1,
Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11,
Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle,
Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.
Praha 6 až 10 jsou městské části: Praha
6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha
14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19,
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Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha-Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice,
Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč,
Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice,
Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja,
Praha-Vinoř.

z města a okolí

Škola se připravuje na nový školní rok

Budoucí školní rok je rokem, kdy školní vzdělávací plán vstupuje do druhého
roku svého života. Vyučovat se podle něj bude v prvních a druhých třídách na
stupni prvém a v šestých a sedmých třídách na stupni druhém.
Podobná situace nastává i v současných
Ještě je brzo hodnotit úspěšnost tohoto
plánu. Zatím ověřujeme to, co se ověřit čtvrtých třídách. Opatření, která učiníme,
dá a přikračujeme k částečným úpravám jsou trochu zásadnější. Současnou čtvrtak, aby tento plán vyhovoval filozofii tou třídu, která je budově v Komenského
školy. Ke změnám dojde i v organizaci ulici, převedeme o rok dřív než je zvykem do budovy v Mokropsech a z celkoškolního života.
K lepšímu pochopení nadcházejících vého počtu 74 dětí vytvoříme třídy tři po
změn uvedu pár čísel. V současnosti má 25, resp. 24 žácích. Tedy příští rok budou
škola 30 tříd s 632 žáky. To je průměr v Komenského ulici jen čtyři třídy.
A ještě pár slov k budoucím prvním
21,06 žáka na třídu. Na prvním stupni
třídám.
Do prvních tříd nastoupí ve
máme 18 tříd s průměrem 20,27 žáků
školním
roce 2008/2009 sedmdesát šest
na třídu. Na stupni druhém je 12 tříd
nových
žáků.
V Komenského ulici bude
s průměrem 22,25 žáků na třídu. Tedy
jedna
třída
a
zbylé dvě v Mokropsech.
čísla z mého hlediska, ale i z hlediska
Na
zápisu
do
prvních
tříd bylo více než
pedagogického, naprosto vyhovující. Ta100
dětí.
Přes
25
jich
požádalo
o odklad
kový stav dětí ve třídě nabízí učitelům
školní docházky! Vlastně celá jedna třída
tvořivost a kreativitu v práci. Ale pojďme
bude doma. Ale není v mé kompetenci se
se na tento stav podívat zevrubněji.
k této situaci vyjadřovat.
Změny v počtech tříd
Personální situace
V některých ročnících je stav dětí neUvedené změny se dotknou i persovyrovnaný. Například v letošních prvních nální situace ve škole. Někteří učitelé
třídách máme v jedné třídě pouze 15 dě- budou muset odejít. Ale to už je vnitřní
tí! Celkový počet dětí v prvních třídách věc školy, a doufáme, že takové zeštíhlení
v Mokropsech (tři první třídy) je 52 žá- počtu tříd i pedagogického sboru přiků! (snížení stavu žáků bylo způsobeno nese jen a jen kvalitu. Příští rok bude
převážně jejich odstěhováním). A to je, naši školu navštěvovat srovnatelný počet
upřímně řečeno, málo. Má to své vážné žáků s rokem letošním. Z devátých tříd
důsledky v ekonomice školy. A proto odchází 51 dětí, z pátých a sedmých tříd
zřejmě přikročíme k sloučení těchto tří asi 12 dětí. Škola tak bude mít 645 žátříd a vytvoříme pouze dvě s počtem ků a 28 tříd s průměrnou naplněností
26 žáků na jednu třídu. Je to pochopi- 23,03 žáka na třídu.
telně jenom záměr, může se stát, že nám
Doufám, že přijatá opatření přijmete
čtyři nebo pět dětí přijde, ale nestane-li s porozuměním, a také věřím, že se těmise tak, ve školním roce 2008/2009 budou to opatřeními nesníží kvalita výuky ani
v Mokropsech opravdu pouze dvě druhé jméno školy.
třídy a jedna v budově Komenského.
PhDr. Zdeněk Moucha, ředitel školy
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Děti z mokropeské školky pilně trénovaly bruslení
I letos jsme s dětmi z naší školky
chodili bruslit na zimní stadion. Výcvik
opět vedla zkušená trenérka Jana Blá-

hová. Děti trénovaly základy bruslení,
základní kroky a jednodušší prvky. Ty,
které chodily na výcvik již druhým rokem, zkoušely i těžší prvky – holubičky
a piruety. Na konec sezóny paní trenérka
s dětmi nacvičila exhibiční vystoupení
na hudbu, složené z prvků, které děti
již zvládly. Některé děti se předvedly
v sólových vystoupeních, některé v páru
nebo ve skupinové produkci. Vystoupení
se moc povedlo. Sezónu jsme zakončili
i karnevalem na ledě. V maskách přišli
nejenom děti, ale i rodiče. Nejhezčími
maskami byli vyhlášeni králíci Bob a Bobek (Lucinka a Štěpánek Schrötterovi),
kteří měli s sebou i obrovský klobouk
kouzelníka Pokustóna (jejich maminka).
Příští rok bychom chtěli ve výcviku pokračovat. Třeba bude mezi našimi dětmi
nový mistr světa.

O Zeleném dni se pilo i zelené mléko
Protože jsme se již těšili na jaro a na to,
jak se všechno zazelená, udělali jsme si jarní Zelený den. Již tradičně přišly děti i paní učitelky oblečené do zeleného. Děti malovaly zelený trávník s kytičkami, vyráběly
zelené rybky do rybníka a žáby ze zeleně
natřených těstovin, předškoláci si vyrobili
zeleného vodníka s rybníčkem schovaným
v zeleném rákosí. Děti se učily básničky
a písničky o žábách, hrály žabí a rybičkové
hry. Paní učitelka v zelených montérkách
otevřela ve třídě zelinářský krámek a prodávala zelené ovoce a zeleninu. Od paní
kuchařky dostaly děti k svačince chléb
s pomazánkou ze zelené pažitky, zelenou
papriku a zelené mléko (obarvené potravinářskou barvou). K obědu jsme měli
zelenou špenátovou polévku a hlavní jídlo
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bylo ukryto pod zelenými listy ledového
salátu. Pili jsme zelený čaj a zelenou šťávu.
Akce měla u dětí veliký ohlas a všechny
děti i maminky se s radostí zapojily.
Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Topolská

z města a okolí

Děti z mateřské školy v Karlické navštívily hasiče a dopravní hřiště

Už tradičně se děti z naší mateřské školy
vypravily na návštěvu do zbrojnice černošických hasičů. Nejprve na nás ve vyhřáté
zasedací síni čekalo sladké pohoštění
s čajem, při kterém děti naslouchaly zajímavému výkladu pana starosty Kačírka.
Následovala palba otázek našich šikovných

kluků a holčiček a poté nastala chvíle, na
kterou se všichni nejvíce těšili. Začala prohlídka hasičských aut s výbavou. Celá akce
se dětem i paním učitelkám velice líbila.
Děkujeme celému týmu hasičů Černošice
za skvělou péči a těšíme se na další společné projekty.
Naše mateřská škola ve spolupráci
se strážníky městské policie zorganizovala pro děti návštěvu dopravního
hřiště v Třebotově, spojenou s dopravní výchovu. Kluci a děvčata si
vyzkoušeli pravidla silničního provozu přímo v terénu. Jízdou na koloběžkách, ale i jako chodci si zopakovali
vše, co je paní učitelky ve školce učily.
Strážníci sice s úsměvem, ale přece
jen byli nuceni udělit i několik „pokut“. Na závěr dopravní akce však od
nich všechny děti dostaly lízátka jako
sladkou odměnu za bezpečnou jízdu.
Iva Kuželová, MŠ Karlická
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Libiš přivítala na dvě stovky seniorů a klientů stacionářů

Seniory z DPS spolu s klienty stacionáře
pozvala Farní Charita Neratovice na přátelské setkání s klienty ostatních stacionářů
a pečovatelských domů, o něž se stará a které k ní náleží, na den 14. dubna. Cestou na
setkání se náš autobus zastavil v Otvovicích
na Kladensku, kde jsme si prohlédli pěknou
náves s parčíkem a opraveným kostelíkem
a také sídlo Lucie Bílé – podivnou stavbu
z betonu téměř bez oken připomínající
pevnost. Dál jsme jeli přes Zákolany, kde se
v nadživotní velikosti tyčí socha bývalého
prezidenta Zápotockého, Kralupy a Obříství
do Libiše, kde se setkání v místní sokolovně
konalo. Sešlo se nás opravdu hodně, okolo
dvou set. Vše bylo dobře zorganizováno,
o občerstvení se staraly pečovatelky našeho
stacionáře. Ředitelka Charity paní Machovcová hovořila o významu a záslužnosti této
velké organizace a za dobrou práci odměnila

několik pečovatelek. Praktické dary dostaly
i některé stacionáře. Pak nám děti ze základní školy zatančily a zazpívaly, hudba
nám zahrála k poslechu a tanci. Po pěkně
prožitém dni jsme se vrátili domů.
Jiřina Pomahačová

U příležitosti 95. výročí založení černošického Sokola přišly členky Věrné gardy
zatančit obyvatelům DPS Českou Besedu, kterou znovu po několika letech nacvičily.
Česká Beseda je tanec, který v roce 1863 sestavil básník a milovník tance Jan Neruda.
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Projekt Zlepšení dostupnosti služeb městského úřadu pro občany Černošic

N

a základě rozhodnutí vedení města
probíhá projekt zlepšení dostupnosti služeb městského úřadu pro občany.
V průběhu února měli všichni možnost
vyjádřit svá přání a názory v malém dotazníku uveřejněném v Informačním listu
a dostupném přímo při návštěvě úřadu.
Vyplněné dotazníky bylo možné odevzdat
v samoobsluhách na Vráži i v Mokropsech
a v budově úřadu v Černošicích, případně
odeslat e-mailem. O vyplnění byli požádáni
také zastupitelé na svém zasedání. Celkem
svůj názor vyjádřilo 69 občanů, z toho
16 zastupitelů, v Mokropsech reagovali dva

občané, na Vráži žádný, e-mailovou komunikaci využili dva občané.
Současná úprava úředních hodin vyhovuje 33 občanům. Rozšíření úředních hodin
v pracovní dny by uvítalo 32 občanů, zavedení sobotního provozu 20 občanů. V rozšířených hodinách se občané nejvíce zajímali
o služby ověřování (24), pokladny (24),
poskytování výpisů z katastru nemovitostí
(21) a konzultace stavebního úřadu (19).
Na projektu se dále pracuje v rámci výzkumu spokojenosti občanů se službami
úřadu.
Ing. Jana Ullrichová,
vedoucí odboru kancelář starosty

Nové webové stránky města

Koncem dubna byly do provozu uvedeny nové webové stránky města. Jejich
administrace je jednodušší a tím je úředníkům umožněno uveřejňovat informace
operativně a v čase podle potřeby. Kromě
nové grafiky a redakčního systému je největší změnou pro občany rozdělení úřední desky a celkové zjednodušení stránek.
Pro zajištění plné informovanosti, do-

stupnosti dokumentů uvedených na starých stránkách a kontinuity úřední desky jsou tyto dostupné prostřednictvím
odkazu archiv stránek. Prosíme o jistou
míru tolerance, ale velmi uvítáme vaše
reakce a připomínky k obsahu stránek
na adrese podatelna@mestocernosice.cz.

33. schůze rady města
konaná 3. března 2008

• rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě
NN pro rekreační objekt č. e. 1281 v Lidické
ulici podle předložené situace
• rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě
NN pro pozemek parc. č. 1652/3 v Jedlové
ulici podle předložené situace za podmínek
obvyklých pro vstup do komunikace (smlouva, poplatek, uvedení povrchu do původního
stavu)
• rada souhlasí s demolicí zahradního domku a se stavbou dvougaráže na pozemcích
parc. č. 5765 a 5766/1 v Rumunské ulici podle
předložené dokumentace
• rada souhlasí se stavbou rodinného domu
na pozemcích parc. č. 1360 a 1361 v Jiráskově
ulici podle varianty studie č. II, která lépe

Odbor investic a správy majetku

• rada souhlasí se stavbou rodinného domu

na pozemcích parc. č. 2731 a 2732 a současnou demolicí chaty č. e. 1252 ve Školní ulici
podle předložené dokumentace
• rada souhlasí se stavbou domovní čistírny
odpadních vod na pozemku parc. č. 2025/1
ve Vrážské ulici
• rada souhlasí se stavbou garáže na pozemku parc. č. 2756/4 v ulici Pod Višňovkou
podle předložené dokumentace včetně přesahu jejího požárně nebezpečného prostoru na
pozemek města

Za kolektiv administrátorů Ing. Jana Ullrichová,
vedoucí odboru kancelář starosty
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z radnice
odpovídá regulativu pro stavbu RD: přízemí,
patro, podkroví
• rada nesouhlasí s přestavbou a nástavbou
chaty č. e. 128 – osada V Topolích a doporučuje žadateli upravit návrh
• I. rada ve věci Žádost o vybudování asfaltového povrchu v Tyršově ulici ukládá odboru
investic prověřit možnost zařazení do plánu
investic; II. rada žádá o sdělení postupu přípravy spolufinancování předmětné komunikace
• rada souhlasí se změnou využití pozemku
parc. č. 2310/1 – ul. Na Marsu z ostatní plochy na ostatní komunikace a pověřuje odbor
investic vyřízením této změny na KN
• rada bere na vědomí Zahájení řízení o vyřazení silnice III/1159 (ulice Dr. Janského) ze
silniční sítě III. třídy
• rada ve věci Žádost o přidělení obecního bytu s politováním konstatuje, že v současné době
nemá město žádný volný byt k pronajmutí
• rada ve věci Stromy – Centrum Vráž I. bere
na vědomí průběh jednání s investorem Centra Vráž; II. konstatuje, že bylo projednáno
přesazení vzrostlé lípy, avšak tato možnost je
vzhledem k enormní výši nákladů pro investora neakceptovatelná; III. bere na vědomí, že
investor Centra Vráž projevil ochotu organizovat další výstavbu tak, aby bylo co nejvíce
stávající vzrostlé zeleně zachováno, případně
rušená zeleň bude nahrazena; IV. bere na
vědomí, že vzhledem k platnému územnímu
rozhodnutí je nutno souhlasit s pokácením
lípy a že bude vydáno rozhodnutí o kácení
dřevin v prostoru Centra Vráž
• I. rada v souladu s kupní smlouvou souhlasí se zřízením dvou nových odběrných míst
s příkonem 63 A pro dva pozemky v Husově
ulici, prodané společnosti IDD, na náklady
města; II. rada souhlasí s podpisem smluv
o budoucí smlouvě o připojení odběrných
zařízení k distribuční soustavě; III. souhlasí
s uhrazením podílu města 2 × 31.500 Kč
• rada souhlasí s uhrazením částky ve výši
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46 920 Kč + DPH společnosti CityPlan za
vykonávání autorského dozoru a zpracování
projektových dodatků na rekonstrukci komunikace Mokropeská dle uzavřené smlouvy
o dílo
• rada souhlasí se zvýšením nájmu za nebytové prostory firmě Polyso o inflační koeficient za rok 2007 (2,8 %)
• I. rada souhlasí s tím, aby instalací bezpečnostních vložek k zámkům v DPS byla pověřena firma Fábera (cena 54 266 Kč vč. DPH);
II. rada souhlasí s přijetím nabídky firmy
pana Svobody na instalaci čipového bezkontaktního otevírání vchodových dveří
• rada ukládá odboru investic přihlásit do
„Národní urbanisticko-architektonická soutěž o cenu Petra Parléře“ studii Rekonstrukce
a dostavba budovy radnice a jejího okolí jako
součást městského centra
• rada souhlasí s tím, aby nový nábytek do
kanceláří odboru investic byl objednán u firmy Techo (cena 157 743,24 Kč)
• rada ve věci Stavba rodinného domu na
pozemku parc. č. 2686/4 – Berounská bere
na vědomí stanovisko stavebního odboru:
předložený návrh není v souladu s platnými
právními předpisy
• rada ve věci Nájemní smlouvy na pozemky
nesloužící k podnikání na rok 2008 souhlasí
s uzavřením 19 nájemních smluv s regulovaným nájemným na rok 2008 dle předloženého seznamu
• rada souhlasí s novým názvem – ulice
Jetelová – na pozemcích č. parc. 5129/66,
5129/81, 5129/86, 5129/85 a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení
• rada ukládá odboru investic připravit k podání žádost o dotaci na KÚ Středočeského
kraje – Projekt na zlepšení přístupnosti lesíku
nad školou
• rada ukládá odboru investic připravit k podání žádost o dotaci na KÚ Středočeského
kraje – Projekt na zvýšení bezpečnosti dopravy

• rada souhlasí s navrženým rozdělením
kladného hospodářského výsledku MŠ Topolská za rok 2007 (3600 Kč) – fond rezerv
(20 %), fond odměn (80 %)
• rada souhlasí s předáním vymáhání pokuty
1 000 000 Kč za společností Crubo Autotransport, s. r. o., exekutorovi
Odbor územního plánování
a stavebního řádu
• I. rada ve věci Návrh opatření obecné povahy č. 2/2008, kterým se stanoví územní
opatření o stavební uzávěře v souladu s § 98
zákona 183/2006 Sb., v platném znění, rozhodla, že bude vydána stavební uzávěra na
asfaltové povrchy komunikací Borůvková
(v délce 130 m od křižovatky s ulicí Větrná
včetně této křižovatky), Boženy Němcové
(úsek Tyršova – Havlíčkova), Chodská, Karlická (úseky V Zahrádkách – Myslbekova
a od hranice pozemků parc. č. 861/1 a 863/1
– Tyršova), Leknínová, Malinová (v délce
120 m od křižovatky s ulicí Větrná), Mokropeská, Myslbekova, Ostružinová (v délce 110 m
od křižovatky s ulicí Větrná směrem k ulici
Brusinková), Stulíková, Topolská (od hranice
pozemků parc. č. 5125/69 a 5125/70 (konec
stávajícího asf. povrchu) – Nádražní), V Horce (úsek Libušina – Waldhauserova), V Rybníčkách (úsek Karlická – V Mýtě) a Žatecká
v kat. území Černošice a na pozemky, které
z těchto pozemků budou případně odděleny
Odbor dopravy
• rada souhlasí s umístěním reklamních
poutačů (rozměr do 0,6 m² na ul. Radotínská
– vjezd od Prahy, Dobřichovická u ul. Nerudova, Vrážská – před serpentinami, Vrážská před
ul. Riegrova, Vrážská před zatáčkou k nádraží;
obsahem poutačů bude naváděcí systém na supermarket Billa) za standardně definovaných
podmínek
Z dopravní a bezpečnostní komise
ul. Radotínská u zahradnictví – odvodnění silnice (v deštivém počasí se tvoří veliké kaluže)
komise doporučuje prověřit řešení odvodně-

z radnice
ní; bude zařazeno do dlouhodobého řešení
kritickým míst ve městě
• I. rada pověřuje technické služby prověřit
možné řešení odvodnění silnice a odbor investic zařadit do podmínek v rámci řešení
projektu čerpací stanice
ul. Radotínská zatáčka před přejezdem, zvýraznění zrcadla
komise navrhuje zvýraznění rámu (žlutá barva) dopravního zrcadla umístěného v zatáčce
před přejezdem po levé straně ve směru jízdy
od Prahy
• II. rada pověřuje technické služby realizovat navržené opatření
křižovatka ul. Radotínská × ul. Komenského
komise doporučuje pro zpřehlednění uvedené křižovatky vyznačení krajnic silnic
• III. rada pověřuje technické služby vyznačením krajnic silnice v místě křižovatky (na
ul. Komenského)
rekonstrukce ul. Komenského
komise žádá o předložení PD rekonstrukce
ul. Komenského a zapracování návrhu zřízení chodníku na ploše před kostelem; bude
zařazeno do dlouhodobého plánování řešení
nebezpečných míst ve městě.
• IV. rada ukládá odboru investic předložit
projektovou dokumentaci rekonstrukce
– oprav komunikace Komenského dopravní
komisi
ul. Vrážská v úseku ul. Riegrova – Dr. Janského
(obnovení vodorovného dopravního značení
stání vozidel a vyznačit kraje vozovky; jako
dlouhodobý úkol rozšíření vozovky a zúžení
chodníku při rekonstrukci)
komise doporučuje obnovu vodorovného
dopravního značení; rozšíření vozovky bude
zařazeno do dlouhodobých řešení nebezpečných míst ve městě
• V. rada pověřuje technické služby obnovou
vodorovného dopravního značení parkovacích ploch v ul. Vrážská v úseku od hotelu
Kazín po ul. Střední
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z radnice
ul. Vrážská přechod pro chodce u supermarketu
Tesco
komise: ve směru od Prahy po pravé straně
bude osazeno dopravní značení „Pozor přechod pro chodce“
• VI. rada pověřuje odbor dopravy projednat
osazení dopravního značení s příslušnými
orgány a technickým službám ukládá osadit
dopravní značení
křižovatka ul. Dobřichovická × Husova ×
Mokropeská (byla vypracována studie řešení
uvedené křižovatky – chybějící zpomalovací
prvky, přechod pro chodce atd.)
komise doporučuje realizaci řešení křižovatky dle vypracované studie; dlouhodobé
řešení kritických míst ve městě
• VII. rada konstatuje, že instalaci zpomalovacích prvků na uvedené komunikace nelze
řešit, neboť se jedná o komunikaci ve správě
SÚS Kladno
křižovatka ul. Dobřichovická × Slunečná ×
U Dubu (byla vypracována studie řešení výše
uvedené křižovatky)
komise doporučuje řešení křižovatky zařadit
do plánů řešení nebezpečných míst ve městě
• VII. rada konstatuje, že není možné uvedenou křižovatku v současné době řešit kvůli
nedostatku finančních prostředků
ul. Dr. Janského přechod pro chodce u ul. Puškinova (ve výše uvedeném místě na konci chodníku ve směru od Mokropes po pravé straně je
plánovaná autobusová zastávka prodloužené
trasy autobusové linky č. 415)
komise navrhuje zřízení přechodu pro chodce v uvedeném místě v návaznosti s řešením
umístění autobusové zastávky; ke zřízení
přechodu pro chodce je nutné vybudovat
navazující protilehlý chodník (zatrubnění
příkopu)
• VIII. rada konstatuje, že navržené řešení
bude projednáno po získání komunikace
Dr. Janského do vlastnictví města
křižovatka ul. Dr. Janského × Říční × Školní
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(řešení nepřehledného výjezdu z ul. Říční na ul.
Dr. Janského a doplnění již navrženého zvýšeného přechodu pro chodce)
komise navrhuje odstranění telefonní budky;
zřízení zvýšeného přechodu pro chodce po
předání silnice do vlastnictví města – zařazeno do dlouhodobých řešení nebezpečných
míst ve městě
• IX. rada pověřuje odbor dopravy projednat
odstranění telefonní budky s vlastníkem
řešení chodníku na ul. Dr. Janského v místě
Mokropeského nádraží
pro zajištění bezpečnosti chodců komise navrhuje zúžení schodiště podchodu na Mokropeské nádraží v šířce průjezdu kočárku
• X. rada pověřuje odbor dopravy projednat
možnost úpravy schodiště podchodu s vlastníkem (České dráhy)
křižovatka ul. K Lesíku × Dr. Janského (pro zajištění bezpečné cesty do školy trvat na zřízení
chodníku v zatáčce do ul. K Lesíku a návazně
zřídit přechod pro chodce v ul. Dr. Janského)
komise žádá o nové projednání s vlastníkem
pozemku o možnosti zřízení chodníku pro
děti; bude zařazeno do dlouhodobého řešení
nebezpečných míst ve městě
• XI. rada pověřuje odbor investic projednat
s vlastníkem pozemku možnost zřízení chodníku
Odbor kultury
• rada souhlasí s převzetím záštity nad filmovým festivalem v Černošicích, který se bude
konat v Clubu Kino
Různé
• rada ukládá technickým službám navrhnout vhodnou úpravu povrchu komunikace
V Kosině
• rada ukládá odboru investic předložit seznam dostavby sítě chodníků na hlavních
komunikačních trasách
• rada vítá návrh mladých občanů města zapojit se do organizování Dne Země a ukládá
odboru kultury zajistit propagaci dle poža-

z radnice
davků a technickým službám zajistit komunikaci s organizátory
• rada souhlasí s použitím znaku města dle
žádosti FCH Neratovice
• rada souhlasí se zaplacením členského příspěvku – Mikroregion Dolní Berounka
m rada bere na vědomí Výroční zprávu komise životního prostředí
• rada ukládá odboru dopravy vyzvat správce
komunikace Vrážská k obnovení vodorovného dopravního značení a k opravě povrchu
komunikace Vrážská
• rada ukládá městské policii připravit
program bezpečnosti a prvence kriminality
včetně implementace
• rada doporučuje zastupitelstvu města ke
schválení upravený jednací řád zastupitelstva
města.

34. schůze rady města
konaná 17. března 2008
Kulturní prostory v objektu
Centrum Vráž
Před zasedáním rady města proběhlo jednání
s Ing. Pánkem, investorem objektu Centrum
Vráž, a na základě tohoto jednání přijímá rada
města usnesení:
• I. rada nedoporučuje zastupitelstvu ke koupi kulturní sál za nabízenou cenu 8 mil. Kč
vč. DPH v provedení „holoprostor“; II. rada
žádá investora o předložení písemné nabídky
na prodej samostatných učeben ve výši 2 mil.
Kč vč. DPH v nabízeném standardu; III. rada konstatuje, že pokud nedojde k uzavření
smlouvy na koupi učeben dle předchozího
bodu, platí již uzavřená smlouva s investorem
(spolu s uzavřenými dodatky)
Odbor investic a správy majetku
• rada souhlasí s přístavbou zimní zahrady
k rodinnému domu č. p. 1577 na pozemku
parc. č. 1345/1 ve Voskovcově ulici podle
předložené dokumentace
• I. rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě

NN v Mělnické ulici; II. rada souhlasí s tím, že
na náklady města bude do země položen rovněž kabel veřejného osvětlení; III. rada souhlasí s ponecháním 2 stožárů, na nichž jsou
umístěna svítidla VO, a s jejich odkoupením
do vlastnictví města za 1000 Kč/ks (v případě,
že bude ponecháno stávající venkovní vedení
VO, souhlasí s odkoupením 4 stožárů)
• rada souhlasí s přístavbou rodinného domu
č. p. 472 v ulici Zd. Lhoty za předpokladu, že
bude dodržena předložená upravená projektová dokumentace
• I. rada souhlasí s přístavbou garáže na
pozemku parc. č. 677 podle předložené
dokumentace; II. rada souhlasí s přesahem
požárně nebezpečného prostoru na pozemek
města v ulici V Mýtě
• I. rada souhlasí se stavbou garáže s dílnou
na pozemku parc. č. 2380 ve Střední ulici
podle předložené dokumentace; II. rada
souhlasí s přesahem požárně nebezpečného
prostoru na pozemek města ve Střední ulici
• rada souhlasí se stavbou rodinného domu
na pozemku parc. č. 4905/2 v Nádražní ulici
podle předložené dokumentace
• rada souhlasí se stavebními úpravami rodinného domu č. p. 98 na pozemku parc. č.
389 v Komenského ulici podle předložené
dokumentace
• rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě
NN pro bytový dům ve Slunečné ulici pod
podmínkou, že v žádném případě nedojde
k porušení asfaltového povrchu komunikace
• rada nesouhlasí se stavbou zastřešeného
bazénu na pozemku parc. č. 280 v Jansově ulici vzhledem k velikosti zastavěných
a zpevněných ploch, která překračuje limit
územního plánu
• rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě
NN – Habřiny pod podmínkou, že trasa vedení kabelu bude koordinována s projektem
propustku v Habřinách
• rada uděluje výjimku ze stavební uzávěry
(záplavové území) pro výstavbu úseku vodo-
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z radnice
vodního a kanalizačního řadu v délce 29 m
pro připojení rekreační chaty č. e. 428 (ulice
Na Drahách) vzhledem k tomu, že se jedná
o stavbu zlepšující kvalitu životního prostředí
• rada ve věci Napojení domu č. p. 460 na kanalizaci – ulice Zd. Lhoty × Kazínská (viz bod
3.5. z 18. 2. 2008) trvá na svém předchozím
rozhodnutí
• rada souhlasí s poskytnutím zámkové dlažby na vybudování úseku chodníku u pozemku parc. č. 2917/159 ve Větrné ulici
• rada pověřuje odbor technických služeb
průzkumem stavu dešťové kanalizace v místě
vytékání vody ve Vrážské ulici
• rada souhlasí s financováním nových čipových karet pro vstup do budovy DPS dle
předloženého návrhu
• rada souhlasí s podpisem smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie – nový zapínací
bod veřejného osvětlení u křižovatky Vrážská
– Střední a souhlasí s výší nákladů 5 000 Kč
• rada souhlasí s podpisem smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení nového odběrného
místa el. energie pro projektovanou úpravu mokropeského nádraží (podíl města
25 000 Kč)
• rada bere na vědomí podání Žádost o dotaci na vypracování projektové dokumentace
pěších komunikací Státnímu fondu dopravní
infrastruktury a souhlasí s popsaným způsobem financování projektu
• rada souhlasí s úpravou projektové dokumentace na bezbariérové úpravy chodníku
v Dobřichovické ulici a s dodáním pěti paré
PD v souladu s cenovou nabídkou fy CityPlan
• rada souhlasí s úpravou projektové dokumentace na rekonstrukci centra Karlštejnská
a s dodáním pěti paré PD v souladu s cenovou nabídkou fy CityPlan
• rada bere na vědomí výroční zprávy komise stavební a komise investiční
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• rada ve věci Projektová dokumentace na
úpravu vodoteče a dešťové kanalizace přijímá nabídky firmy AVOZ v celkové výši 2 ×
49 480 vč. DPH
• I. rada ve věci Projekt B&R u nádraží
Mokropsy ukládá stavebnímu odboru předložit informaci o neevidované stavbě; II. rada
ukládá odboru investic ve spolupráci s právničkou města navrhnout řešení
• rada ve věci Konzultační služby souhlasí
s rámcovou spoluprací s firmou PEMO Consulting, s. r. o.; objednání konkrétních činností
podléhá předchozímu schválení radou města
• rada ukládá odboru investic aktualizovat
projektovou dokumentaci na stavbu tělocvičny při ZŠ podle aktuálního stavu – včetně
výkazu výměr
• rada bere na vědomí zápis z jednání o demolici spodní základové desky kulturního
střediska a souhlasí s proplacením víceprací
• I. rada ve věci Chodník v parku za DPS
ukládá odboru investic prověřit, zda je možno i tuto stavební část zahrnout do žádosti
o dotaci operačního programu životního
prostředí; II. rada ukládá odboru investic
připravit žádost o dotaci
• rada jmenuje komisi pro otevírání obálek
při realizaci záměru prodeje pozemků pro
PHM ve složení: Aleš Rádl, Michal Jirout, Jan
Skalický, Aleš Šabata
• I. rada ve věci Veřejná zakázka Outsoureceing systému tisku a kopírování dokumentů
vybírá nabídku firmy Complet, s. r. o., na
období jednoho roku; II. rada ukládá vedoucímu odboru investic upravit navrhovanou smlouvu (časový rozsah) a předložit ji
k podpisu; III. rada ukládá vedoucí odboru
kancelář starosty vypovědět co nejdříve pronájem stávajících zařízení od firmy Utax
• rada ve věci ZUŠ – projektová dokumentace na úpravu interiéru v základní umělecké
škole a úprava PD – zahrada u ZUŠ souhlasí
s předloženými nabídkami za podmínky, že
předložená PD bude obsahovat koordinační

z radnice
výkres budoucího řešení celého prostoru
ZUŠ v návaznosti na ulici Střední a v koordinaci s předchozími projekty
• rada pověřuje odbor investic ve spolupráci
s odborem dopravy prověřit možnost podání
žádosti o dotaci z Fondu dopravně bezpečnostních opatření Středočeského kraje na
realizaci, příp. projektovou přípravu opatření
ke zvýšení bezpečnosti dopravy ve městě se
zaměřením na cílovou skupinu dětí a mládeže
• rada ukládá odboru investic podat odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu
Černošice, odboru životního prostředí č. j.
ŽP/MEUC-071159/2007/P/Ben ze dne 25. 2.
2008 – odvolání proti náhradní výsadbě lip
zelených, návrh platan
• rada po projednání Informace o darovací smlouvě – pozemek parc. č. 877/5 k. ú.
Černošice (ul. Karlická) I. souhlasí s pomocí
města při zajištění dodatečného projednání
dědictví; II. ukládá vedoucímu odboru investic zabezpečit realizaci tohoto usnesení rady
města
• rada souhlasí s aktualizací pojistné smlouvy
č. 150548686 – dodatek č. 12 – se společností
Generali, a. s., z roku 2002: pojištění majetku
města
Finanční odbor
• rada ve věci Úprava obecně závazné vyhlášky č. 6/2006 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů souhlasí s tím, že novelizace této
vyhlášky není nutná
• rada souhlasí s navýšením limitu obou pokladen na pracovišti Podskalská 19, Praha 2
• rada souhlasí se zvýšením pojistné hodnoty
přepravy cenností na pracovišti Podskalská
19, Praha 2, u pojišťovny Generali Pojišťovna,
a. s., a dále se zakoupením speciálního přepravního kufru
Odbor kancelář starosty
• rada bere na vědomí zprávu o otevřenosti

přijímání nových členů sdruženími, která
pracují s dětmi a mládeží a podala žádost
o grant
• rada souhlasí s trváním smlouvy o spolupráci na projektu centrální registr produktů
a služeb a činností firem a institucí – Axis4
a s textem dopisu
Odbor soc. věcí a zdravotnictví
• rada schvaluje přidělení grantu na služby
v sociální oblasti města Černošice pro rok
2008 pro FCH Neratovice ve výši 228 000 Kč
a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení
Odbor dopravy
• I. rada ve věci Předložení vypracovaného
posudku na zřízení přechodu pro chodce
na ul. Radotínské za přejezdem u ul. Sadové
ukládá odboru dopravy projednat se SÚS
umístění přechodu pro chodce dle návrhu
a po schválení SÚS projednat s příslušnými
orgány; II. rada ukládá odboru investic zadat
odborné firmě realizaci navrženého přechodu pro chodce po jeho projednání a schválení
příslušnými orgány
• rada bere na vědomí Odpověď na dotaz
zajištění přepravy osob nízkopodlažními
autobusy – z technických důvodů není realizovatelné
Odbor kultury
• rada souhlasí s pronájmem Parku Berounka 30. 4. 2008 společnosti Vltava Labe Press,
a. s., za 2 000 Kč
Městská policie
• rada bere na vědomí Zprávu o bezpečnostní situaci ve městě Černošice ze rok 2007
• rada souhlasí s vypovězením smlouvy
o obstarání záležitosti uzavřené mezi městem
Rudná a městem Černošice – měření rychlosti vozidel ve městě Rudná dle smluvních
podmínek
• rada určuje nové osobní vozidlo Škoda
Fabia jako vozidlo městské policie vybavené
zvláštním zvukovým výstražným zařízením,
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z radnice
doplněným zvláštním výstražným světlem,
jako vozidlo s právem přednosti v jízdě
Tajemník městského úřadu
• rada projednala směrnici 8/2008 v předloženém znění a ukládá tajemníkovi úřadu vydat Směrnici č. 8/2008 – Nakupování a výběr
dodavatelů
• rada projednala směrnici 9/2008 v předloženém znění a ukládá tajemníkovi úřadu
vydat Směrnici č. 9/2008 – Směrnice o veřejných zakázkách
• rada souhlasí s tím, aby odbor investic
a správy majetku byl rozdělen na oddělní
(oddělení investiční, správy majetku a VaK)
a ukládá tajemníkovi úřadu zapracovat změnu do organizačního řádu
Odbor územního plánování
a stavebního řádu
• rada v souladu s § 6 odst. 6 písm. c) a § 98
zákona 183/2006 Sb., v platném znění, vydává
územní opatření 1/2008 o stavební uzávěře
na pozemky č. parc. 469, 470/1, 470/2, 470/5,
470/6, 470/7, 471/5, 471/6, 471/8, 471/10,
471/14 a 471/17 v kat. území Černošice a na
pozemky, které z těchto pozemků budou případně odděleny
Technické služby
• rada ve věci Nákup stromů pro výsadbu
stromořadí v ulicích Pražská, Vrážská (1. etapa) souhlasí se zakoupením stromů od firmy
Arboeko
• rada ve věci Zakoupení 4 kusů červeně kvetoucích hlohů pro výsadbu v ulici Riegrova
souhlasí se zakoupením těchto stromů dle
cenové nabídky
Různé
• rada bere na vědomí Zápis z 13. zasedání
komise sociální a zdravotní
• rada ukládá technickým službám konzultovat s p. Voskou návrh SK Kazín na spolupráci
při vybudování dětského hřiště
• rada ukládá odboru dopravy připravit dopis SŽDC s žádostí o urychlené řešení úpravy
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nástupiště na železniční zastávce Černošice-Mokropsy
• rada souhlasí s úhradou nákladů na cestu
dvou vozidel do polského města Olešnice
– náklady na benzín
• rada ukládá odboru dopravy navrhnout
dopravní řešení křižovatky ulic Poštovní
× V Horce × Fügnerova
• rada ukládá technickým službám zajistit
opravu překopů po budování plynových přípojek – ul. V Horce
• rada souhlasí s pověřením člena zastupitelstva města pana Mgr. M. Strejčka přijímat
v souladu s § 4 odst. 1 zákona 94/1963 prohlášení o uzavření manželství
• rada ukládá technickým službám provést
úklid koryta Švarcavy na veřejně přístupných
místech
• rada ukládá odboru dopravy urgovat České
dráhy, aby provedly úklid prostoru nádraží
• rada bere na vědomí odstoupení pí L. Vyletové z dopravní komise
• rada bere na vědomí Výroční zprávu komise školské a pro mládež + plán práce
• rada souhlasí s konáním akce (pálením ohně) – Vynášení Moreny s Pramínkem.

35. schůze rady města
konaná 31. března 2008
Odbor investic a správy majetku
souhlasí s přesahem požárně nebezpečného prostoru garáže na pozemek města
parc. č. 1588/5 v Dobřichovické ulici podle
předložené situace
• rada souhlasí s přístavbou sálu a stavebními
úpravami rodinného domu č. p. 276 v Karlštejnské ulici podle předložené dokumentace
pod podmínkou, že stavba rodinného domu
včetně sálu bude mít zastavěnou plochu max.
20 % z plochy pozemku a bude dodržována
podmínka pro přípustné využití oblasti s čistým bydlením (eliminace hluku)
• rada souhlasí se stavbou rodinného domu

• rada

o třech bytových jednotkách na pozemku
parc. č. 2917/29 v Malinové ulici podle předložené projektové dokumentace pod podmínkou předcházejícího podpisu plánovací
smlouvy mezi městem a investorem
• rada ve věci Výstavba úseku vodovodního
a kanalizačního řadu na pozemcích parc.
č. 3755/1 (PK 493/11), 3769 a 3531 – ulice
Akátová konstatuje, že problematika bude
řešena v rámci regulačního plánu a plánovací
smlouvy, navrhovaný vodovod a kanalizace
jsou napojeny na úsek VaK, který není ve
vlastnictví města
• rada souhlasí s přístavbou rodinného domu
č. p. 1056 v ulici V Kosině podle předložené
dokumentace
• rada souhlasí s dodatečným povolením
stavebních úprav rodinného domu č. p. 1786
v Mokropeské ulici podle předložené dokumentace
• rada souhlasí s viladomy typu 1 a 2 pro výstavbu v Husově ulici (toto vyjádření nenahrazuje souhlas města k územnímu a stavebnímu
řízení)
• rada souhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry na ulici Ke Švarcavě vyhlášené
opatřením obecné povahy č. 1/2008 pro výstavbu kanalizační přípojky k domu č. p. 1600
(na uvedené komunikaci není asfaltový povrch)
• rada nesouhlasí s udělením výjimky ze
stavební uzávěry – s překopem komunikace
v ulici Zd. Lhoty – pro položení kabelového
vedení NN (uvedená komunikace má nový
asfaltový povrch)
• rada ve věci Žádost o souhlas s pokácením
osmi thují na pozemku parc. č. 5839/3 – ulice
U Mlýna konstatuje, že uvedená problematika
bude řešena komplexně v rámci revitalizace
daného prostoru
• rada souhlasí s vrácením finančního příspěvku ve výši 12 000 Kč žadateli, neboť
plynovodní přípojka k jeho domu nebyla
realizována

• rada

z radnice

souhlasí s tím, aby firma CityPlan
zpracovala projekt úseku splaškové kanalizace ve Vrážské ulici na základě své cenové
nabídky
• I. rada ve věci Rekonstrukce ulice Tyršova
bere na vědomí zaslaný dopis; II. rada opětovně konstatuje, že principem spolufinancování
obnovy komunikací je příspěvek obyvatel ve
výši min. 30 % ze skutečně vynaložených nákladů
• rada vybírá firmu Ing. Fr. Jiřík na provedení
měření účinnosti, měření vypouštěných látek
a kontrolu spalinových cest malých zdrojů
znečišťování ovzduší dle zákona 86/2002 Sb.
• rada souhlasí se zplnomocněním Ing. T. Melichara pro inženýrskou činnost pro akci Zvonková
• I. rada souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci s Ing. T. Melicharem na provádění
inženýrské činnosti; II. rada ukládá odboru
investic evidovat skutečně odpracované hodiny
• rada souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy s Ing. Tichým na vybudování úseku komunikace v ulici Jedlová
• rada souhlasí s tím, aby autorský dozor při
akci Rekonstrukce komunikace Kladenská
vykonávala společnost CityPlan na základě
cenové nabídky, a pověřuje odbor investic
přípravou smlouvy o výkonu tohoto autorského dozoru
• rada souhlasí s tím, aby firma CityPlan
zpracovala projektový dodatek na křižovatku
Kladenská – Táborská
• rada souhlasí s tím, aby projektovou dokumentaci úseku komunikace v Jedlové ulici
vypracovala fy CityPlan
• rada souhlasí s vypracováním projektového
dodatku na stavební akustické úpravy třídy
MŠ I podle předložené cenové nabídky
• rada uděluje výjimku ze stavební uzávěry
na povrch komunikace Luční pro napojení
vodovodního a kanalizačního řadu pro oblast
okolí mokropeského nádraží s tím, že povrch
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z radnice
komunikace bude následně obnoven v celé
šíři vozovky
• rada bere na vědomí termín demontáže pomníku v oblasti Centra Vráž i zrestaurování
pomníku na náklady fy IBS-Rokal, s. r. o.
• rada vybírá projekční kancelář In.Spira pro
vypracování projektové dokumentace na obnovu povrchů ulic dle předložené nabídky
• rada ukládá odboru investic projednat
s manželi Vyletovými jako jednu z možností
řešení jejich bydlení přidělení bytu v DPS
Technické služby
• rada souhlasí se zakoupením výměnné zametací nástavby Trilety UXK od fy M-JVK,
s. r. o., Teplice za cenu 1 580 000 Kč (bez
DPH), určené pro celosezónní plošný úklid
města
• rada souhlasí se zakoupením sáčků na psí
exkrementy s vlastním potiskem
• rada souhlasí s vybudováním otevřeného
ohniště na valu za skateparkem
• rada souhlasí s umístěním kontejnerů na
likvidaci textilu a s podpisem smlouvy o výpůjčce kontejnerů
Odbor dopravy
Z komise dopravní a bezpečnostní
snížení retardéru na ul. Mokropeská
komise navrhuje snížení nově zřízeného
retardéru na ul. Mokropeská u křižovatky
s ul. Školní; výška a poloha (šikmé umístění)
retardéru je nevhodně řešena
• I. rada ukládá odboru investic prověřit, zda
při budování uvedeného zpomalovacího prahu došlo k pochybení na straně projektanta či
dodavatele stavby
předložení PD rekonstrukce ul. Kladenské
komise navrhuje zapracovat do projektové
dokumentace zřízení parkovacích odstavných
ploch na ul. Kladenské v úseku mezi ul. Kutnohorská – Chebská, kde šířka mezi nemovitostmi je dostatečná.
• II. rada pověřuje odbor investic prověřit
možnost zapracování do PD
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Tajemník městského úřadu
města Černošice v souladu s § 102
odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zřizuje odbor kancelář
tajemníka, a to od 1. 5. 2008, zároveň zřizuje
dvě oddělní tohoto odboru, a sice oddělení
personální a oddělení právní; odbor kancelář
tajemníka se zřizuje za předpokladu, že nedojde k navýšení celkového počtu zaměstnanců
MěÚ Černošice
Odbor kultury
• rada souhlasí s převedením domény
www.jazzcernosice.cz na Občanské sdružení
Jazz Černošice
Různé
• rada souhlasí s podporou vzniku ordinace
gastroenterologie
Z komise sociální a zdravotní
• I. rada souhlasí s přidělením bytů v DPS
– byt v 1. patře p. Karlu Stračovskému, byt
v podkroví pí Ludmile Okenfussové
• II. rada souhlasí s nabídkou firmy Spojbus, s. r. o., Praha 3, s orientační cenou cca
10 000 Kč pro plánovaný zájezd seniorů
z DPS a z Klubu důchodců a ČK pořádaný
v červnu 2008 do Dětenic – Mladá Boleslav
a zpět
• III. rada souhlasí s návrhem náplně činnosti
komise sociální a zdravotní pro rok 2008
• IV. rada bere na vědomí, že oslava jubilantů
se bude konat 14. 5. 2008 od 17.00 v DPS Černošice
Z komise školské a pro mládež
• rada bere na vědomí Zápis z 12. jednání
komise školské a pro mládež
• rada souhlasí s pronájmem jídelny DPS žadateli za cenu 100 Kč/hod.
• rada ve věci Žádost Římskokatolické farnosti Třebotov o vyjádření města k návrhu
na zakoupení nebytových prostor v bytových domech v Komenského ul. konstatuje,
že předložený záměr je v souladu s návrhem rozvoje města.

• Rada

z města a okolí

Velikonoce s Lumenem

Letos poprvé putovalo po
Dobřichovicích a okolí
Zvědavé velikonoční
vejce. Putovalo v rámci
jedné z prvních akcí
nově vznikajícího centra Lumen v Dobřichovicích, centra pro vzdělání a rozvoj osobnosti.
Alžběta (10 let):
Ve dnech 20. a 21. března 2008 pořádal
Lumen akci Zvědavé velikonoční vejce.
Byla pro děti 1. stupně, ale byla tu mezi
námi i jeden den jedna šikovná čtyřletá
holčička. Malovali jsme vajíčka, povídali jsme si o velikonočních zvycích, hráli
jsme představení, učili se při běhavé štafetě koledu… a spoustu jiných zábavných
a poučných aktivit. Také jsme se vypravili
do divadla Minor na představení Z knihy
džunglí, abychom zjistili kdo? nebo co? je
to riki-tiki-tavi. Po cestě jsme vyfotili i pár
fotek, aby vejce mělo radost! Celé dva dny
jsme také hledali všechny dopisy, které
nám vejce zanechávalo, aby bylo jasné,
co dál. Na konci druhého dne jsme se vydali
hledat po stopách vejcete
poklad! Našli jsme jej,
a tak jsme se honem
běželi ohřát domů do
tepla. Tam jsme poklad
v klidu rozbalili a zjistili,
co nám vejce dalo. Na
úplný konec jsme dostali
dotazníčky a vyplnili, co
se nám líbilo a co ne.
Myslím, že si děti ty dva
dny užily.

a úkoly. Ahoj, moc se mi hodí úkoli. Ahoj!“

A od rodičů: „Ještě jednou děkuji za
vše, Davidovi se moc líbilo… “, „Vyřizuji
pozdravy od Julinky a Dorotky!“, „Ještě
jednou za nás i Klárku děkujeme, moc se
jí to líbilo.“
V současné době Lumen nabízí hodiny
českého jazyka (pro žáky s SPU, přípravu
na přijímací zkoušky, doplnění učiva,
kurz českého jazyka pro cizince, na konci
prázdnin kurz pro školáky Restart), dopolední aktivity pro předškoláky Lumek
(výtvarné říkání v pondělí a pátek, pondělní dopolední klub Lumek), je možné
se přihlašovat na prázdninové týdenní
dobřichovické a krkonošské Aktivity zaměřené na sebepoznávání a osobnostní
výchovu. Od příštího školního roku bude,
v případě zájmu ze strany rodičů, otevřen
denní dopolední klub předškolních dětí
Lumek, inspirovaný programem Zdravá
školka.
Nabídka centra Lumen bude postupně
dále rozšiřována.

Mgr. Renáta Bartoníčková

Vzkazy od dětí: „Poklad bil heskí! Ahoj, moc
se mi líbyly tvoje vzkazi
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z města a okolí

Borci Sokola Vonoklasy popřáli Josefu Čubovi k osmdesátinám

Fotbalisté sousedních Vonoklas hrají dočasně své mistrovské zápasy v 1. B třídě na
hřišti SK Kazín, kde v neděli 20. dubna hostili soupeře z Jílového. Ještě před výkopem
se však konala malá slavnost – předseda
vonoklaské kopané J. Novotný ml. předal
panu Josefu Čubovi z Černošic, jenž v dubnu oslavil 80. narozeniny, věcné dary.
Pan Čuba je jedním z nejstarších žijících

fotbalistů, kteří hráli v poválečném období
za Sokol Vonoklasy a občas ještě navštíví
zápas vonoklaských borců. Nenechal si ujít
ani oslavy výročí 85 let od založení Sokola
Vonoklasy, které proběhly loni v srpnu.
Přejeme panu Čubovi mnoho zdraví do
dalších let a spoustu zážitků z fotbalových
stadionů.
Aleš Blažej

Vedle věcných darů dostal oslavenec i dres Sokola Vonoklasy, který mu předal Jan Novotný starší.

Program fotbalistů SK Černošice na měsíc květen
4. 5.
10. 5.
17. 5.
24. 5.
31. 5.

(17.00)
(17.00)
(17.00)
(17.00)
(17.00)

4. 5.
11. 5.
18. 5.
25. 5.
1. 6.

(17.00)
(17.00)
(14.00)
(17.00)
(17.00)
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A mužstvo
Statenice–Černošice
Černošice–Choteč
D.Břežany–Černošice
Černošice–Hostivice
Čísovice B–Černošice B
B mužstvo
Řevnice B–Černošice B
Černošice B–Klínec
Vonoklasy B–Černošice
Černošice B–Horoměřice B
Čísovice B–Černošice B

4. 5.
10. 5.
24. 5.
1. 6.

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

3. 5.
11. 5.
17. 5.
25. 5.
1. 6.

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

Žáci
Čísovice–Černošice
Černošice–Jinočany
Černošice–Dobříč
Kazín–Černošice
Přípravka
Černošice–Roztoky
Dobřichovice–Černošice
Černošice–Hostivice
Rudná–Černošice
Č. Újezd–Černošice
Jahelka, sekretář oddílu kopané

z města a okolí

Jazzmani i Club Kino Thomase a Markuse z Gerbrunnu nadchli

V minulých dnech zavítali do Černošic zástupci
našeho partnerského města Gerbrunn – Thomas Finkenberger ze spolku IGEP a sociální pedagog Markus
Kapp z gerbrunnské radnice, kde má na starosti práci
s mládeží (vlevo nahoře). Přijeli si prohlédnout prostředí a dosavadní zajištěnost mezinárodního dětského tábora, který mladí černošičtí modeláři připravují na léto a kterého by se měly zúčastnit i gerbrunnské děti. Thomas i Markus byli spokojeni a slíbili, že se budou snažit pro černošický tábor získat co nejvíce dětí.
Stejně spokojeni však byli i po návštěvě Clubu Kino, kde měla svůj koncert skvělá maďarská skupina Oláh Szabolcs Quartet produkující moderní jazz. Nejen muzika, ale i prostředí
(sj)
klubu je prý doslova nadchlo.

37

z města a okolí

Z historie Mokropes I

Naše město se v posledních letech značně rozrostlo a změnilo se. Proto je dobré
připomenout si jeho dávné začátky a poté i dobu, kdy dnešní Černošice ještě tvořily
dvě samostatné obce – Horní a Dolní Černošice a Horní (větší) Mokropsy a Dolní
(menší) Mokropsy se samotou Stará Vráž.
Mokropsy, protože o nich bude naše
několikadílné povídání, začaly vyrůstat
v údolí pod Kazínem, kde Berounka vytvořila širokou nivu porostlou lipami, jilmy,
olšemi a vrbami. Na neregulované řece
vznikla slepá ramena a tůně, kde rostl rákos a košikářské proutí. Byl zde i brod. Výše
nad řekou byly smíšené háje dubů a habrů,
kde hovězí a vepřový dobytek spásal trávu.
Na loukách se pásly ovce.
Kdo byli naši předkové, a to ještě v době, kdy nebyl znám písemný záznam, se
dozvídáme z náhodných vykopávek. Jedno takové místo bylo i v katastru Dolních
Mokropes a potvrzovalo přítomnost lidu
knovízské kultury. Zajímavostí byl zdejší
nález mamutího klu, který byl vykopán
z hloubky čtyř metrů při hloubení základů
pro dům na pozemku proti dnešní samoobsluze. Kel byl zalit do sádry, neboť byl
poškozen, a uložen v Zemském muzeu.
První písemná zmínka

prosperita země a poklesl počet obyvatel.
Dle dobových záznamů bylo v Dolních
Mokropsech v roce 1653 pět rolníků a pět
chalupníků, zpustlý pivovar a mlýn.
V roce 1638 koupil opat Jan IX. oboje
Mokropsy, které se tak dostaly pod panství
cisterciáckého řádu opatství zbraslavského.
Původní panství mokropeské tvořily
vlastně Horní Mokropsy – dnes součást
Všenor, a pár chalup v místě dnešních Dolních Mokropes. V Horních Mokropsech byl
kostel s farou, škola, hřbitov, a to i pro Dolní Mokropsy. Pokud byla řeka rozvodněná,
měl nebožtík smůlu a nemohl být pohřben.
Musel počkat, až voda opadne. Dolní
Mokropsy proto 4. září 1897 zakoupily od
manželů Vošalíkových pozemek o rozloze
400 sáhů za 350 zlatých a vybudovaly hřbitov, jak jej známe dnes. Později byl ještě
rozšířen. Po husitských válkách fara zanikla
a Mokropsy patřily pod faru v Líšni. V roce
1813 byla znovu obnovena.

První zmínka o Mokropsech je z roku
1088, kdy král Vratislav II. daroval vyšehradským kanovníkům dvoje popluží a dva
rybáře z Mokropes. Tento dokument je významný tím, že ve své době byl výjimkou,
protože před tímto datem, ale i později,
stačilo věnovat majetek ústně, a to slavnostním způsobem – veřejně před mnoha
důvěryhodnými svědky. Žádné listiny se
nesepisovaly.
Jak běžela léta, vystřídalo se mnoho
majitelů soukromých i církevních. Krajem prošla ničivá válečná léta. Ať to byla
husitská vojska, třicetiletá válka, švédské
drancování, vždy byla zničena hospodářská
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Bývalá stará škola v Horních Mokropsech.

První zmínka o škole v Horních Mokropsech pochází z roku 1697. Stará škola
byla postavena v roce 1864, děti z Dolních

z města a okolí
Mokropes sem docházely a obec za ně platila příspěvky až do roku 1931. Opět zde
byl velký problém s řekou, neboť byla-li
rozvodněná, děti se do školy nedostaly.
Proto si Dolní Mokropsy ve 30. letech
20. století postavily vlastní obecnou školu
nesoucí jméno T. G. Masaryka, která stojí
dodnes.
Obec se rozrůstala
Původním povoláním místních chalupníků bylo rybaření. V lesích pracovali dřevorubci, dřevo v milířích pálili na dřevěné
uhlí uhlíři, med od včel získávali brtníci
a půdu po vykácených lesích obdělávali
sedláci. Ti potřebovali nářadí a okovat
koně, a to obstarávali kováři a koláři. V ovčíně se o ovečky staral ovčák. Tak přibývalo
řemesel a obec se rozrůstala.
Jedním z nejstarších řemesel byli mlynáři. Mlýn v Dolních Mokropsech č.p. 1 prý
stál již před tisíci lety za knížete Bořivoje.

Často jej při povodni zničila velká voda,
ale byl vždy znovu vybudován. Dále do
obce patřili řezníci, a to ve spojitosti s činností hostinskou. Krčmy a hospody patřily
rychtářům a ti v nich čepovali pivo vyrobené v panských pivovarech. Rychtáři byli
dosazováni do úřadu vrchností z Horních
Mokropes, takže to bylo „pod jednou střechou“. Kupectví obstarával chytřejší sedlák
s panímámou nebo žid, který byl také první, kdo zde začal pálit a prodávat kořalku
a na vysoký úrok půjčovat peníze.
Kolem neregulované řeky rostlo proutí,
které se vařilo ve třech veřejných měděných kotlích poblíž mlýna. V zimních
měsících, kdy nebyla práce na poli, se z něj
pletly nůše, košíky a jiné košikářské zboží,
které se prodávalo na trzích. Kotle byly
rozebrány a odvezeny do sběru až v roce
1951. A tak se dostáváme do novodobější
historie našeho města.
Milena Křížová

Jedna z původních mokropeských chalup.
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Představitelé města přivítali nové občánky

Tou nejkrásnější událostí ožil v neděli
13. dubna reprezentační sál Základní
umělecké školy ve Střední ulici. Sta-
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rosta Aleš Rádl a místostarostka Helena Langšádlová tu slavnostně přivítali
nové občánky Černošic. Poté byli do

z města a okolí
pamětní knihy zapsáni Miroslav Havel,
Anna Kopačková, Tereza Lípová, Julie
Kopřivová, Oliver Blaho, Daniel Kadlec,
Thalia Teké, Nikola Korečková, Nela
Blaženínová, Jan Rábl, Terezie Šmídová,

Alžběta Musilová, Stela Zejdová, Lukáš
Zejda, Anna Krausová, Hana Steblová,
Tobiáš Frománek, Kateřina Svobodová,
Natálie Marie Roubíčková, Lukáš Slíva
a Lukáš Demko.
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Navazující druhá a třetí vlna žádostí o dotaci z evropských fondů

V březnovém čísle Informačního listu jsme představili architektonické řešení
okolí mokropeské železniční zastávky. Realizací tohoto urbanistického záměru bude završena první etapa výstavby nového rozsáhlého městského centra.
Druhou etapou, o které jsme již také až k náměstí u kostela. Náměstí získá chainformovali v lednovém vydání listu, je rakter určité odpočinkové zóny s využitím
rekonstrukce ulice Střední včetně přímo možnosti výhledu do krajinné oblasti Benavazujícího, nově vzniklého rozšířeného rounky s vyrovnanou částí roklinky, která
náměstíčka v oblasti Základní umělecké je dnes pěším propojením okolí kostela
školy. Třetí etapou výstavby rozsáhlého s propustkem pod tratí, kudy lze dojít až
městského centra, o které chceme hovo- k místu budoucího supermarketu.
řit, bude rekonstrukce náměstí u kostela
Celkově tak vznikne plynulé a velice
Nanebevzetí Panny Marie včetně rekon- atraktivní pěší propojení oblasti mokstrukce ulice Komenského.
ropeské školy vedoucí středem Černošic
Druhá a třetí etapa výstavby městského a následně směřující k původnímu histocentra jsou propojeny tak, aby vznikl ply- rickému jádru města, tedy ke kostelu Nanenulý průchod atraktivními ulicemi s prvky bevzetí Panny Marie.
Dotace na nové etapy výstavby
pěších zón. Jedná se o ulicí Střední s charakterem bulváru do mokropeské školy po
O první dotační vlnu, kterou představuje
ulici Vrážskou, následuje ulice Riegrova, výstavba okolí mokropeské zastávky, město
která se bude rekonstruovat, dále ulice už požádalo. O další dvě dotační vlny, které
Karlštejnská, jejíž připravovanou opravu představuje ulice Střední a náměstí u kosbude v úseku od nového městského úřadu tela společně s ulicí Komenského, bude
k nádraží hradit ze svých prostředků kraj, žádat v rámci výzvy Regionálního operačdále toto propojení naváže na rekonstruo- ního programu v říjnu 2008 společně. Tak,
vanou ulici Komenského a bude směřovat aby byly společně i realizovány.

Autor článku ukazuje místo budoucího náměstíčka u kostela

42

z města a okolí

Současný stav historické centra Černošic u kostela

V tuto chvíli se připravuje projektová dokumentace a několik návrhů ztvárnění tak,
aby mohla odborná komise vybrat nejoptimálnější řešení. Vždy ale půjde o úpravu
s upřednostněním pěšího provozu před
dopravou automobilovou.

Středočeský kraj v rámci Správy a údržby
komunikací. Ale už v letošním roce zahajuje Správa a údržba komunikací přípravu
projektové dokumentace, na které, a to je
třeba zdůraznit, se město velice aktivně
účastní.

Rozsah realizace druhé a třetí etapy
je v podstatě čtyřnásobný, než je rozsah
dotace, která bude realizována v případě
okolí mokropeské zastávky. Půjde tedy
o historicky zatím největší urbanistický
počin v rámci Černošic a vytvoří ve městě,
kde neexistuje historické náměstí, veřejný
prostor, kam se bude soustřeďovat veřejný
život.

V prvé řadě se město do přípravy projektové dokumentace snaží zapojit všechny
podstatné prvky, které už má navrženy –
kruhový objezd v napojení na oblast Habřin, tedy na konci obce nad Dobřichovicemi, a dále rozsáhlejší křižovatku s ostrůvky
zajišťujícími bezpečnost chodců v oblasti
napojení Mokropeské a Dobřichovické.

Bezpečnější průjezd městem
Připravované spojení ulice Střední s náměstím u černošického kostela v podstatě
přerušuje úsek mezi ústím Karlštejnské
u nádraží a ukončením ulice Komenského
u železničního přejezdu. Tento úsek Vrážské, tedy silnice II. třídy, bude rekonstruován v rámci rekonstrukce celého průjezdu
městem. Rekonstrukci Vrážské a Dobřichovické bude v příštím období realizovat

Při zadávání této projektové dokumentace město rovněž sleduje implementaci
řady bezpečnostních prvků – například
určitých umělých šikan či různých forem
retardérů. A to proto, aby se průjezd městem sice zmodernizoval, ale zároveň aby
nemotivoval řidiče k rychlému průjezdu.
Čili bude se jednat o úpravu průtahu městem s určitými urbanistickými prvky, které
dopravu zpomalí.
Ing. Jan Skalický,
vedoucí odboru investic a správy majetku
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Tajenka z minulé křížovky: Chatová osada Jedličkovy lázně
Do projektu s názvem Plošný průzkum,
zhodnocení a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století města Černošic byly zahrnuty také
Jedličkovy a Křížovy lázně, které z velké
části zůstaly dochovány
do dnešní doby. Především
období první republiky
otevřelo cestu k zakládání
veřejných i soukromých
lázní, kterých v této oblasti vzniklo několik (Václava
a Vladimíra Majerových,
na ostrově při penzionu Steimar, Křížovy,
Šeborovy, Cvrkovy lázně a další).
„Weekendová kolonie pod Kazínem“ s restaurací byla založena v polovině 30. let
20. století architektem Václavem Jedličkou. Je tvořena třemi řadami pravidelně

rozmístěných dřevěných chatek s rovnými střechami. I přes postupné úpravy
jednotlivých chat zůstal původní ráz
kolonie zachován. Nejdůležitější stavbou
je restaurační budova s bedněným obložením, která při vstupu
láká vývěskou „Jedličkovy
lázně, založeno 1935“. Stěny jednoho ze sálů zdobí
kvalitní temperová malba
z let 1947–48, signovaná X. Margoldem. Malba
upoutává vlasteneckými
motivy s humorným podtextem. Jedličkovy lázně s ústřední restaurační budovou patří mezi cenné příklady chatové
kolonie 30. let s pozoruhodnou urbanistickou strukturou.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Džbány; nepohoda – B. Enzym; ženské jméno; kořeny se zeminou
– C. Latinsky rovněž; tamten; roh – D. Toto množství; pouštěč hudby; brašna –
E. Akademie věd; anglický spisovatel; výhra v loterii; maďarsky nový – F. Slovenský
souhlas; pokrývka; Slovan – G. Znoj; býv. strojírenský podnik v Brně – H. Zhruba;
komoni – I. Černošský druh zpěvu; kvalitněji – J. Umělý jazyk; jihoslovenská obec
– K. Ovocnářský pozemek; šek – L. Vepř; kropicí nádoba – M. Úpadek; tlak; tkanina – N. Tělocvičný povel; tenisový úder; skupenství vody; avšak – O. Žen. jméno;
ono; prudký svah – P. Brit; nápoj; velmi – R. Německy den; býv. příslušníci VB;
tisková služba – S. A sice; prostředek proti zažívacím potížím; číslovka.
SVISLE: 1. Hlemýžďova schránka; starořecký hrdina; český rallyový závodník
– 2. První část tajenky; rupat – 3. Adamův syn; latinská předpona; podtrh; africký
stát – 4. Nebo; kromě; povzdech; slovenské roční období – 5. nejvyšší karta; Chaplinův kluk; pře; zákrsek – 6. Anglická spojka; zvratné zájmeno; štít; kulečníkové
náčiní – 7. Turecký hodnostář; slovensky jestliže; sloní zub; bodavý hmyz – 8. Vidina; temnota; časté pojmenování obce; zastarale která – 9. Iniciály herce Lipského;
býv. ostravský herec; národní podnik; štěrky – 10. Odvětví; řecký národní nápoj;
vodováha; karlovarský hotel – 11. Starší model vozu Ford; druhá část tajenky
– 12. Asijské pohoří; pstruhovitá ryba; ševel.
Nápověda: B. lab – C. item – E. uj. – 1. Kresta – 8. Kobr – 11. Taunus.
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Slavnostní akademie připomněla 95. výročí založení Sokola

Pod záštitou hejtmana Středočeského kraje se 19. dubna konala v Clubu
Kino a v tělocvičně sokolovny Slavnostní akademie TJ Sokola Černošice, pořádaná k 95. výročí založení Sokola v Černošicích.
Program zahájily seniorky Českou
besedou, rodiče a děti vystoupili se
skladbičkami na říkadla, mladší žákyně
předvedly aerobikovou skladbu na písničku Chivava, netradičně se představili
žáci, ženy zacvičily stepaerobik, atletika
předvedla skladbičku Uklízečky. Vystoupili i hosté: skupina historického šermu
Nevers a Kominíčci z taneční skupiny
Fantazie. Na závěr se představila gymnastika s ukázkou cvičení na lavičce
(nejmladší), akrobacie a skoků (starší).
Slovem provázeli Jiří Růžička, Adélka
Dvořáková a Jakub Stádník.
Diváků se sešlo tolik, že klub i tělocvična praskaly ve švech. To nás sice potěšilo, Sokolskou akademii přišel pozdravit
ale současně ukázalo, že stávající prosto- i starosta Aleš Rádl. Po rozhovoru s náčelnicí
ry jsou pro takovouto akci nedostatečné. župy Jungmannovy Hanou Fořtovou (vlevo)
Otázka přístavby sokolovny nebo zastře- a starostkou TJ Sokol Černošice Libuší
šení hřiště se ukazuje jako nutná.
Müllerovou uvedl, že je potěšen sdělením,
V rámci akademie převzali členo- že sokolské hnutí se rozvíjí a členů jednoty
vé Sokola, kteří stáli u jeho obnovení přibývá. Město je podle něj připraveno
v roce 1990, pamětní listy. Byli rovněž na tuto skutečnost trvale reagovat další
oceněni nejúspěšnější závodníci, kteří podporou, která nyní probíhá formou
se v roce 2007 účastnili finále přeboru grantu, jehož výše zohledňuje právě počet
všestrannosti ČOS (soutěž na úrovni členů sdružení. Město rovněž velmi zřetelně
mistrovství republiky). Závodili ve špl- vnímá potřebu rozšíření krytých prostorů
pro sportování a předpokládá, že by sokolové
hu, gymnastickém čtyřboji, atletickém
mohli v budoucnu využívat novou školní
čtyřboji a v plavání. Vojtěch Kratochvíl
halu, pokud se ji podaří brzy vybudovat.
v kategorii žáci I vybojoval 4. místo, JaV opačném případě lze uvažovat o spolupráci
kub Fara v kategorii žáci II místo sedmé,
při zajištění dalšího krytého sportovního
v kategorii žáci III bojoval Jáchym Hoch prostoru, například nafukovací haly umístěné
a v kategorii dorostenky soutěžily Lucie na novém hřišti u sokolovny. V souvislosti
Čiháková, Eliška Formánková a Lucie s tím vnímá město jako velmi cennou
Ptáčková. K jejich úspěchu přispěli i tre- možnost, kterou sokolové nabízejí všem, kteří
néři manželé Formánkovi.
si Černošice vybrali jako místo pro svůj další
Za výbor Sokola Hana Fořtová
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život – možnost volně si zasportovat.

z města a okolí
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Černošice vzpomenou 63. výročí konce 2. světové války
V pondělí 5. května, v den vypuknutí pražského povstání, si od 15.00 u pomníku před černošickým kostelem připomeneme hrůzy 2. větové války a uctíme její
oběti. Po skončení pietního aktu, kterého se zúčastní i členové protifašistického
odboje, budou položeny věnce i k pomníku v Mokropsech (asi v 15.15). Srdečně
všechny na tuto vzpomínkovou tryznu zveme a jménem všech padlých na vás apelujeme, abyste přišli v hojném počtu k uctění památky bojovníků, kteří neváhali za
Srdečně zve město Černošice
naši zem a svobodu obětovat své životy.

Májové slavnosti na Masopustním náměstí s programem

V sobotu 10. května se na Masopustním náměstí v Mokropsech budou již počtvrté konat Májové slavnosti s následujícím bohatým programem:
14.00
14.00
14.45
15.05–18.00
18.00
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Zahájení stylového jarmarku
Třehusk – poberounská hudební skupina
Průvod krojovaných účastníků, zahájení festivalu
Kamýček (Kamýk nad Vltavou), Pramínek (Černošice), Notičky (Řevnice), Klíček (Řevnice), Hájíček (Praha), Lúčka (Svatobořice-Mistřín)
Dražba a kácení májky.

Občerstvení pro všechny příchozí je zajištěno.

informace

Humanitární sbírka, tentokrát v Karlštejnské 259
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s městem vyhlašuje humanitární sbírku letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon, látek, domácích potřeb (nádobí bílé i černé, skleničky – vše jen funkční), dále peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek. Nebereme ledničky, televize, nábytek, počítače
a dětské kočárky. Sbírka se uskuteční v budově městského úřadu v Karlštejnské ulici číslo 259
v prostorách bývalého papírnictví, a to od pondělí 5. května do středy 7. května v době od 8.00
do 19.00. Darované věci prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby nedošlo k jejich poDěkujeme za vaši pomoc (www: diakoniebroumov.org)
škození během transportu.

Akce Bezpečné Černošice se uskuteční 16. května
V pátek 16. května se bude konat už 3. ročník bezpečnostně preventivní akce pro mládež
nazvaná Bezpečné Černošice. Celá akce, která proběhne v prostoru Masopustního náměstí
a fotbalového hřiště SK Kazín, odstartuje v 9.30.
Gregor Dušička, vedoucí městské policie

Městská pláž u mokropeského jezu ožije 31. května
Slavnostní otevření městské pláže u mokropeského jezu je letos připraveno na 31. května. Program bude následující:
13.00 Otevření areálu – k dispozici bezplatně všechna sportoviště, otevření baru.
16.30 Slavnostní zahájení – oficiální proslov starosty města a slavnostní přestřižení pásky.
17.00 Exhibice volleybalistů + následná výuka hostů.
17.30 Exhibice bike trial, skatebordistů a bikerů.
19.00 Vystoupení DJ.
24.00 Ukončení aktivit.
Během celého odpoledne hraje reprodukovaná hudba. K dispozici info stánek kvůli
informacím a anketám.
Nový správce městské pláže a přilehlého sportparku Kazín v Mokropsech slibuje pro letošní sezónu výrazné změny. Pro návštěvníky chystá upravené hřiště na plážový volejbal,
petangue, zajímavé sportovní a kulturní a společenské akce. Rovněž se pustil do zvelebení
(red)
celého prostoru pláže. Bližší informace získáte na www.ripcurl-plazcernosice.cz.

Na zvelebení pláže bylo odpracováno mnoho brigádnických hodin.
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by se s nimi lépe poznali. Na přípravě Svátku se mohou podílet občanská
Svátek sousedů je společenská akce
sdružení, školy a další instituce ak– „sousedská party“, při níž se setkáte
tivní v příslušné lokalitě.
se svými sousedy.

Co je Svátek sousedů?

Kdy se svátek slaví?

Jakou má svátek tradici?

Vznikl v roce 1999 v Paříži, v roce
V roce 2008 se svátek koná 27. květ- 2005 se slavil už v 377 evropských
na.
městech za účasti 4,5 milionu lidí. Více informací naleznete na
Kde se může svátek konat?
Můžete pozvat sousedy k sobě do- www.svateksousedu.cz.
mů, nebo se můžete dohodnout na
použití společných prostor bytových
domů. Dále je možné Svátek uspořádat v parku, v zahradě, popřípadě
v kulturním zařízení obce.

Jak svátek připravit?
Zúčastnit se Svátku sousedů je jednoduché, stačí chtít. Informujte své
sousedy, že je zde příležitost pobýt
spolu – společně vymyslete a připravte prostory, program, občerstvení pro
toto setkání – každý donese něco.
K dobré atmosféře přispěje hudba,
hry pro malé i velké.

Kdo může akci uspořádat?
Všichni, kteří mají sousedy a rádi
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Mokropeská mateřská škola pořádá Sportovní den
V sobotu 31. května se na školní zahradě mokropeské mateřské školy uskuteční
Sportovní den na oslavu svátku všech dětí. Soutěží se mohou zúčastnit pouze celé rodinné týmy ve složení dva dospělí (nejlépe maminka a tatínek) a děti, z nichž
alespoň jedno je mladší sedmi let. Počet dětí není omezen. Pokud vám některý člen
týmu v rodině schází, můžete jej nahradit dalším příbuzným nebo známým. Soutěžit
se bude v různých sportovních a žertovných disciplínách. Zápis účastníků je v 9.30,
sportovní klání vypukne v 10.00. Pro vítězné týmy jsou připraveny odměny, pro
všechny závodníky občerstvení a nafukovací skákací hrad. Srdečně zveme všechny
malé sportovce a jejich rodinné týmy.
Kateřina Mandová, ředitelka mateřské školy

Vzpomínka na Ing. Josefa Cajthamla
Dne 26. května vzpomeneme bolestného 15. výročí, co ve věku dvaatřiceti let zemřel náš jediný, hodný, pracovitý, nenahraditelný a všemi
milovaný syn Ing. Josef Cajthaml. Patnáct let jsme neslyšeli jeho hlas.
V našich srdcích zůstává stále. Všem přátelům, spolužákům, kamarádům a známým, kteří ho uctí tichou vzpomínkou, děkujeme. Kdo jste
ho znali, nezapomeňte. S láskou a bolestí vzpomínají rodiče a manželka s dcerou Terezou.

Podporované zaměstnání pro lidi znevýhodněné na trhu práce
• Chcete si najít stabilní zaměstnání?
• Jste osoba se zdravotním postižením nebo jiným znevýhodněním?
• Chcete pracovat mezi lidmi bez postižení?
• Potřebujete při hledání vhodného pracovního místa a při jeho udržení pomoc? (Například pomoc s vytipováním vhodného pracovního místa, pomoc
při jednání se zaměstnavateli, při uzavírání pracovní smlouvy, zapracování
apod.)
• Potřebujete získat nové dovednosti, které vám budou při hledání práce a jejím udržení užitečné? (Například vybrat si vhodný inzerát, hledat práci prostřednictvím internetu, sestavit životopis, absolvovat pohovor se zaměstnavatelem, hovořit o svém znevýhodnění, řešit konflikty na pracovišti, navázat
vztahy se spolupracovníky apod.)
V případě, že jste na předchozí otázky odpověděli kladně, pomoc můžete najít
v občanském sdružení Formika. Bližší informace najdete na www.formika.org
nebo na telefonních číslech 271 910 016 a 775 350 117. Písemně se můžete
obrátit na formika@formika.org nebo na Formika, o.s., Filipova 2013, 148 00
(red)
Praha 4.
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Jede král!
Nejslavnější český panovník, Karel IV., z Boží milosti císař římský a král český, se
na počátku června tohoto roku opět vrátí na svůj legendární hrad. V pátek 6. června
dopoledne vyjede z Pražského hradu přes Staré Město pražské, Smíchov, Radotín,
Černošice, Dobřichovice, Lety, Řevnice a Hlásnou Třebaň, aby v sobotu 7. června
uložil korunovační klenoty Svaté říše římské do bezpečí hradu Karlštejn.
Císař Karel s chotí Eliškou, dvořanstvem a vzácnými hosty z Porýní-Falce,
Opolského vojvodství, Burgundska a Bratislavského
kraje bude provázet vzácný
poklad přes pražská historická města i středočeské
obce. Všude, kudy bude
královský průvod projíždět,
bude přivítán purkrabími,
rychtářem a představiteli
města. Pro lid prostý i urozený bude v každém místě
zastavení
královského
průvodu připraven bohatý
program – historické veselice, ukázky středověkých tanců a řemesel i s ochutnávkami staročeských jídel,
rytířské souboje a v závěru cesty pod hradem Karlštejn i velký turnaj císařových
rytířů. Více se o průvodu dozvíte na stránkách www.kralovskypruvod.cz.
Pátek
10.00
16.00
20.00

6. 6. 2008
Pražský hrad – 11.00 Staroměstské náměstí
Radotín – 17.30 Černošice – 19.30 Dobřichovice
Dobřichovice – koncert Hradišťan

Sobota 7. 6. 2008
10.00 Dobřichovice – 11.00 Lety – 12.00 Řevnice.

Město přivítá císaře Karla IV. a jeho družinu 6. června
Město Černošice přivítá 6. června císaře Karla IV., jenž v čele početného
královského průvodu jezdců na koních, šermířů, muzikantů, tanečníků, praporečníků a metačů ohně poveze korunovační klenoty z Prahy na Karlštejn, mezi
17.00 a 17.30 ve Sportparku Berounka (vedle betonárky). Během celého odpoledne bude pro všechny příchozí připraven bohatý doprovodný program. (pb)
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Letos už to bude pětačtyřicet let
V letošním roce uplyne pětačtyřicet let od chvíle, kdy v roce 1963 opustila devadesátka
mladíků a slečen 9. třídy základní školy v Mokropsech, aby se vydala do života. Někteří
zůstali ve své domovině, jiní se rozjeli doslova do celého světa. V „áčku“ byl tenkrát třídním učitelem pan Jiří Lukáš, v „béčku“ paní Vladimíra Matlová a v „céčku” pan František
Havlík. Ředitelem školy byl tehdy pan Stanislav Hammer. Jen pro zajímavost, byli jsme
první ročník, který povinně absolvoval 9. třídu.
Scházíme se pravidelně po pěti letech. Naše letošní setkání se tradičně uskuteční poslední sobotu v květnu, tedy 31. května, a to o třetí hodině odpolední. A sejdeme se v té
naší škole, kterou jsme před pětačtyřiceti lety opustili a kde dnes úspěšně „řediteluje“
pan doktor Zdeněk Moucha. Někteří svou školu mnoho let neviděli a jistě budou mile
překvapeni. Jak se rozrostla, jak je vybavená, jsme zvědavi, co chystá do budoucna. No,
a pak zamíříme i jinam. Je-li mezi váženými čtenáři někdo, koho se naše setkání týká
a kdo o něm dosud neví nebo na ně zapomněl, ozvěte se nám. Prosíme i příbuzné našich
spolužáků, kteří žijí v cizině – vyřiďte jim toto naše pozvání.
Lumír Apeltauer, tel.: 606 545 615.

Přijďte se podívat na špičkový tenis
Tenisová mistrovská utkání budou, tak jako v minulých letech, zahájena počátkem května. Vždy v sobotu se hrají utkání dospělých (střídavě první a druhá výkonnostní třída),
v neděli pak soutěže dorostu a žáků.V tomto roce došlo k dohodě s tenisovým klubem
F. H. TK Dobřichovice, který sehraje svá domácí mistrovská utkání Druhé ligy na našich
dvorcích. Konkrétně se jedná o termíny 3. 5., 17. 5. a 21. 6. Může se stát, že se na našich
dvorcích setkáme s hráči jako Helena Suková nebo Petr Pála, kteří jsou v sestavě tohoto
klubu. Rozhodně jsme zde v Černošicích tak vysokou tenisovou soutěž neviděli. Z toho
důvodu se těšíme, že i vy se přijdete podívat. Utkání budou zahajována vždy v 10.30.
Výbor Tenisového oddílu upozorňuje, že vzhledem k rozšíření kapacity svých dvorců
přijme omezený počet zájemců do řad členů tenisového oddílu. Informace obdržíte na
telefonních číslech 724 254 085 (J. Morávek) a 737 237 648 (H. Trnka).
Trnka Hynek, předseda tenisového oddílu

Sokol Černošice zve hráče k účasti na dvou turnajích
U příležitosti 95. výročí založení jednoty pořádá Sokol Černošice v období květen až
červen tenisový turnaj amatérů ve smíšených čtyřhrách, který se bude konat na hřišti
s umělým povrchem v areálu černošické sokolovny. Herní systém bude stanoven podle
počtu přihlášených dvojic. Jednotlivá utkání se odehrají o víkendech, po vzájemné dohodě vylosovaných soupeřů s organizátory turnaje. Startovné činí 50 Kč za osobu, členové
Sokola Černošice startovné neplatí. Míče vlastní, rozhodování si zajistí účastníci sami.
Turnaje se mohou zúčastnit pouze neregistrovaní hráči starší 14 let. Dále Sokol Černošice
pořádá turnaj ve streetballu, který se bude konat 14. června na hřišti s umělým povrchem
v areálu černošické sokolovny. Startují smíšená tříčlenná družstva (min. jedna žena).
Přihlášky do 9. května! Telefonicky na č. 251 643 463, Oskar Kořínek.
Za výbor Sokola Černošice Ing. Jaroslav Kořínek
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Přijďte na Den pro Dětský domov Lety, pomůžete dobré věci
Tento rok navázal Club Kino Černošice oficiální spolupráci s Dětským domovem v Letech u Dobřichovic. Mimo to, že děti z dětského domova mají po dohodě s pedagogickým
vedením domova vstup na vybranou produkci Clubu Kino zdarma, jsme na 1. červen 2008
(Mezinárodní dětský den) zařadili do programu Clubu Kino první větší charitativní akci, jejímž cílem je pomoci při nákupu zařízení, které jde nad rámec běžných finančních
možností dětského domova. Aby pomoc byla zcela zřetelně účelově cílená, vedení domova vybralo z mnoha variant pouze jednu – pořízení digitálního fotoaparátu, který by byl
dětem k dispozici při jejich každodenním životě.
Vážení spoluobčané, pokud vám není zcela lhostejný osud dětí, které se nacházejí v ne
zcela jednoduché životní situaci, můžete je podpořit svou odpolední účastí v Clubu Kino
v neděli 1. června od 14.00 v rámci akce „Den pro dětský domov Lety“. Program klubu
by měl v tento den uspokojit všechny věkové kategorie, počínaje pohádkou pro nejmenší,
přes dětské / rodinné kino až po pozdně odpolední koncert pro teens a dospělé. V průběhu odpoledne se též uskuteční aukce fotografií známých černošických fotografů, jejíž
výtěžek plus výtěžek ze vstupného bude předán vedení dětského domova za účelem výše
zmíněného pořízení digitálního fotoaparátu.
Vážení spoluobčané, víme, že tato forma pomoci nevyřeší zdaleka vše. Ale kdo ví, možná
bude začátkem něčeho, v co dnes můžeme jenom doufat.

kultura

Za Club Kino Černošice Michal Strejček

Kulturní akce v Černošicích
10. 5.
17. 5.
12.–17. 5.
24. 5.
30. 5.
6.–7. 6.
14. 6.
15. 6.
19. 6.

Staročeské máje – Masopustní náměstí Černošice-Mokropsy
OUA Trio Švýcarsko – Club Kino
Jazz Černošice – jazzový festival
Pohádkový les na Vráži
Tolouie Shahab Irán – Club Kino od 20.30
Královský průvod – II. ročník Park Berounka okolo 17.00
Metalové kapely z partnerského města Gerbrunn DE v Club Kinu
Spirituál Kvintet
–123 minut – Unplugged Tour – náhradní termín za zrušený dubnový koncert Club
Kino od 20.30
26. 6.
Sestry Steinovy – Club Kino od 20.30
12. 7.
Černošické Bigbeatové dunění – rock festival – Park Berounka
16.–17. 8. Černošická Mariánská pouť
5.9.
Černošická alotria na zámku v Dobřichovicích
20. 9.
Výstava k příležitosti 95. výročí založení TJ Sokol Černošice a k 90. výročí vzniku
Československa – sokolovna a Club Kino
15. 11.
Koncert k 17. listopadu – Club Kino od 20.30
13. 12.
Adventní trhy – Karlštejnská ulice
24. 12.
Česká mše vánoční – kostel od 22.00.
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Jazzový festival – JAZZ Černošice 2008
Občanské sdružení Jazz Černošice a město
Černošice vás srdečně zvou na 3. ročník černošického jazzového festivalu, který se uskuteční od
13. do 17. května 2008 a bude se konat pod záštitou hejtmana Středočeského kraje. Celý tento
květnový týden to bude nejen v Clubu Kino, ale,
a to je novinka, i na černošických ulicích žít jazzem. Kompletní program a více informací najdete na stránkách festivalu www.jazzcernosice.cz.

Ø Úterý 13. 5. 08
20.00

Ø
16.30
20.00
20.00

Club Kino – film – Buena Vista Social Club – vstupné 70 Kč
Středa 14. 5. 08
Restaurace Bolleta (Černošice) – open air koncert – Dixi Road – vstup volný
Restaurace U mlynáře (Mokropsy) – koncert – Martin Brunner Trio – vstup volný
Restaurace Starý dům (Černošice) – koncert – Old Fashion Trio – vstup volný

Ø Čtvrtek 15. 5. 08
10.00
11.00
20.00

Club Kino - 1. výchovný koncert / RATCH – Ray Against e Charles
Club Kino - 2. výchovný koncert / RATCH – Ray Against e Charles
Club Kino (kino) – Kabinet doktora Calligariho (vstupné 90 Kč – klub 50 Kč)
+ živý hudební doprovod filmu, skupina DVA,
http://www.filmklub.fotocernosice.org/index.html

Ø Pátek 16. 5. 08 – vstupné 200 Kč
16.30
19.00
20.00
21.00
22.00

Restaurace Aquarius (Centrum Vráž) – open air koncert – Old Canal Jazz Band
– vstup volný
Club Kino – koncert – Big band – Ježkova hudební konzervatoř
Club Kino – koncert – Michal Žáček trio
Club Kino – koncert – Peter Lipa & Band (Slovensko)
Club Kino – koncert – Jiří Stivín

Ø Sobota 17. 5. 08 – vstupné 200 Kč
9:30
19.00
20.00
21.00
22.00

Restaurace Bolleta (Černošice) – open air koncert – Dixi Road
Club Kino – koncert – Zdeněk Bína
Club Kino – koncert – OUA Trio (Švýcarsko)
Club Kino – koncert – Nicolas Simon Quartet „Transylvanian grooves“ (Rumunsko, Německo, Makedonie)
Club Kino – koncert – Dan Bárta & Illustratosphere.
Permanentka na všechny festivalové produkce od 13. 5. do 17. 5.–350 Kč
Vstupenky budou v předprodeji od 1. 5. 2008 v Clubu Kino Černošice
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Komorní koncert dua Michal Hromek, Kateřina Doležalová
Odbor kultury vás zve v pátek 16. 5. od 19.00 do koncertního sálu Základní umělecké
školy ve Střední 403 na komorní koncert dua Michal Hromek (kytara) a Kateřina Doležalová (harfy, zpěv). Spolupráce Michala Hromka a Kateřiny Doležalové úzce souvisí
s jejím angažmá v souboru Michal Hromek Consort, které se datuje od roku 2004. Repertoár dua je založen na
autorských úpravách loutnové a harfové barokní hudby
Irska, Skotska a Anglie. Nejméně polovinu koncertního
programu ovšem tvoří úpravy písní: irské, skotské, ale
i slovenské balady a písňová tvorba západní i jižní Evropy včetně sefardských motivů. Více informací najdete na
http://michal.hromek.net. Vstupné je 100 Kč, pro důchodce a studenty 50 Kč.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Shahab Tolouie & Group aneb Flamenco s perskými vlivy
Odbor kultury vás zve v pátek 30. 5. od 20.30
do Clubu Kino na koncert skupiny Shahab
Tolouie & Group, která hraje ve složení Shahab Tolouie (kytara, persky sétar, zpěv), Jan
Urbanec (akustická baskytara), Tomáš Reindl
(tabla, darbuka, perkuse). Shahab Toulouie je
skladatel, kytarista a zpěvák. Jeho styl je inspirovaný perskou hudbou spojenou s prvky
flamenca. Sám tento multikulturní styl, který je
originálním příspěvkem do žánru world music,
někdy označuje jako EthnoFlamenco nebo Persian Flamenco fusion. Shahabův zpěv je
pozoruhodnou součástí jeho hudebního výrazu a jeho osobitý hlas se pro mnohé z posluchačů stává nezapomenutelným zážitkem. Svá moderní aranžmá obohacuje klasickou
i současnou perskou poezií. Jako multiinstrumentalista ovládá rozličné tradiční perské
nástroje – např. setar, tanbour, delroba, laud, daf a dammam. V současnosti žije Shahab
v Evropě, kde vystupoval s řadou velkých muzikantů, jako jsou Tommy Emmanuel, Dylan
Fowler, Peppino DAgostino, Andrea Benzoni a Oscar Guzmán. Více informací najdete na
Za odbor kultury Pavel Blaženín
www.shahab-tolouie.com. Vstupné 120 Kč.

Pohádkový les aneb setkání historie se současností
Občanské sdružení Nevers vás zve na Pohádkový les, který se uskuteční v sobotu 24. 5.
na Vráži. Pohádkový les aneb setkání historie se současností je akce zaměřená nejen na
děti tělem, ale i duchem, tedy na nás všechny. Během dne bude probíhat trasa dovednostních, vědomostních i zábavných stanovišť, kde budou všichni účastníci sbírat body, a na
konci dostanou odměnu dle dosaženého počtu. Po celý den bude probíhat doprovodný
program. K vidění bude historický šerm, střelba z čehokoliv, ukázky zásahů dobrovolných
hasičů, vojenská kuchyně, vojsko v záloze a mnoho dalších. Přijďte se pobavit, zasmát
Tomáš Kopačka, jednatel sdružení
a zasoutěžit si.
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Výstava fotografií Jána Bučka v Galerii sv. Václava
V Galerii sv. Václava v Mokropsech se 3. května v 16.00 uskuteční slavnostní vernisáž retrospektivní výstavy fotografií z let 1970 až 1985 významného slovenského
fotografa a nositele mnoha ocenění Jána Bučka. Úvodního slova se ujme PhDr. Otakar Štanc, hudební vystoupení zajistí studenti Pražské konzervatoře. Milovníky
fotografií, kteří se nebudou moci vernisáže zúčastnit, upozorňujeme, že výstava
(pb)
potrvá do 24. května a bude otevřena denně od 12.00 do 17.00.

Duo in corpore v Základní umělecké škole
Srdečně zveme všechny milovníky krásné hudby na jarní koncert,
který se uskuteční dne 22. 5. 2008 v černošické Základní umělecké škole
ve Střední ulici od 19.00 hodin. Zahrají Lukáš Kuta (housle) a Anežka Misauerová (klavír). Na programu jsou skladby J. M. Veracciniho,
A. Dvořáka, C. Francka a dalších.

Kultura v okolních obcích

Dobřichovice – výstavy v květnu
Výstava fotografií Jaroslava Franty ve velkém sále na zámku,
vernisáž v sobotu 10. května, fotografie budou v zámku vystaveny
do konce května.
3., 13., 20., 27. (každé úterý) května 16.00–19.00 ve Fürstově sále: České území
v tichém oceánu – výzkum dna jako zdroje nerostného bohatství pod dohledem OSN
(výstava Ing. Vratislava Kubišty, nositele mj. polského státního vyznamenání a účastníka podpisu mezinárodní smlouvy o založení společnosti Interoceanmetal, jejímž
úkolem je vyhledávání, výzkum a příprava těžby nerostného bohatství z mořského
dna).
11.–18. května: výstava obrázků dětí ze ZUŠ v sále s krbem na zámku.
Ostatní akce
3. května 19.00 (Fürstův sál): Přednáška a výstava Ing. Vratislava Kubišty České
území v Tichém oceánu (výzkum dna jako zdroje nerostného bohatství pod dohledem OSN)
15. května 20.00 (zámek): Koncert skupiny Nezmaři (předprodej vstupenek v místní
knihovně)
31. května 18.00 (zámek, velký sál): Vernisáž fotografií z ostrova Hvar (vystavují J. Neubert, H. Macenauerová, T. Kudrna, A. Kudrnová a další)
Připravuje se na červen:
6.–7. června – Královský průvod
14. června houslový koncert p. Vavřinkové v karlickém kostele (program na plakátech).
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Prvňáci si přišli prohlédnout knihovnu
V úterý 22. dubna byla knihovna opět
plná dětských hlásků, a doufejme i budoucích malých čtenářů. Na návštěvu
přišli prvňáčci z černošické základní
školy. V úvodu jsme děti seznámily
s provozem knihovny a s podmínkami,
jak se stát čtenářem. Čekaly na ně knižní
novinky, ale i knížky, které na regálech
strávily již nějaký ten rok a přesto svou
oblibu u dětí neztratily. Nechyběla ani
malá soutěž z pohádkové říše. Věříme, že
se dětem v knihovně líbilo a že se s nimi nevidíme naposledy. Chtěly bychom, aby
čtení pro děti nebylo promarněným časem, ale chvilkou radosti, nejlepší cestou
do jejich vlastní fantazie. Aby se knížky staly jejich kamarádkami a knihovna obIrena Šilhánková a Eva Vacková, knihovnice
líbeným místem, kde je najdou.

Oznámení pro naše dětské čtenáře
Děkujeme všem dětem za účast v soutěži, kterou jsme nazvali Psali a píší pro
nás. Známe je?
Vítězi se stali: Kateřina Homolová, Václav Roztočil a Lucie Vacková. Gratulujeme a prosíme vítěze, aby se dostavili do knihovny pro knižní odměnu. Pokud
vaše odpovědi nedorazily do knihovny včas, nebuďte smutní, protože na vás čeká
další soutěž, tentokrát výtvarná. V dubnu uplynulo 130 let od narození spisovatele
Eduarda Štorcha. Lovci mamutů jsou jeho nejslavnější román, který vypráví o životě pravěkých lovců z období mladšího paleolitu. Vyhlašujeme proto výtvarnou
soutěž na téma: Život v pravěku. Své obrázky označte jménem, adresou a věkem
a přineste do konce května do knihovny. Na tři výherce čeká pěkná knížka.
Irena Šilhánková a Eva Vacková, knihovnice

Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
AHERN, Cecelia: PS: Miluju tě – román pro ženy; BERNIERES, Louis de: Mandolína kapitána Corelliho – román, odehrávající se v Řecku v době 2. světové války;
BRŮHOVÁ, Milena: Mlha – detektivní román; DIETRICH, William: Napoleonovy
pyramidy – historický román; FUCHSOVÁ, Irena: Když ženy mají své dny – povídky; GELLNER, František: Drama, román a fejetony; HANIBAL, Jiří: Úděl královský – román o Václavu II.; HOOPER, Kay: Zlodějka stínů – detektivní román;
KELLERMAN, Jonathan: Svědkyně – psychologický román; KHOURY, Raymond:
Svatyně – historický román; KOONTZ, Dean: Manžel – thriller; KRUMLOWSKÝ,
Felix: Krvavé příběhy z hradů a zámků – příběhy z českých a moravských hradů;
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KUBÁTOVÁ, Taťána: Jedině Tereza – román pro ženy; McCARTHY, Cormac: Tahle
země není pro starý – kriminální příběh; MÁRQUEZ, Gabriel García: Neuvěřitelný
a tklivý příběh o bezelstné Eréndiře a její ukrutné babičce – povídky; MORELL,
David: Totem – horor; OBERMANNOVÁ, Irena: Normální zázraky – české povídky; PROCHÁZKOVÁ, Iva: Tanec trosečníků – utopická vize světa, zachycující
tragický konec informacemi přesycené civilizace.
Knihy pro studenty a náročnější čtenáře:
BAUER, Jan: Podivuhodné osudy v českých dějinách – životní osudy známých
a méně známých postav v naší historii; BACUS, Anne: Dítě pláče – co dělat – kniha
francouzské psycholožky; rady jak zjistit, proč dítě pláče a jak je uklidnit; kniha je
určena rodičům dětí od narození přibližně do jednoho roku života; BIDAT, Etienne:
Alergie u dětí – autoři knihy přinášejí v jedenácti kapitolách přístupnou formou
odpovědi na otázky týkající se tohoto tématu; BROWN, Derren: Magie a manipulace mysli – kniha vás seznámí se strukturou a psychologii kouzel; GREEN, Vivian:
Šílenství vládců – od Caliguly po Stalina; pozoruhodná kniha zaměřující se na
vládnutí mocných šílenců; klade si otázku o povaze jejich nemoci, zda byli skutečně
choromyslní, nebo jejich šílenství připisovali jejich protivníci jako vysvětlení závad
v povaze nebo způsobu vlády; CHMIEL, Juraj: Hrob bílého muže – cestopis shrnuje
zážitky z pobytu a cestování v pěti zemích západní a střední Afriky; KOVÁŘ, Ladislav: Rok v zahradě – průběh zahradnického roku v různých oblastech naší vlasti;
MAIER, Corinne: 40 důvodů proč nemít děti ; MOULIS, Miloslav: Sto dní na vrcholu moci – kniha zachycuje sto dní nacistického Německa od září do prosince
1941, kdy Hitler, dosud neporažen, stál na konci dlouhé řady dočasných vítězství;
PAUL, Allen: Katyň – stalinský masakr a triumf pravdy přináší pohnuté svědectví
nebývalé schopnosti lidí přestát ty nejnesnesitelnější formy tyranie; autor neskrývá
sympatie k polskému národu a chápání jeho mentality.
Knihy pro děti a mládež:
CONRAD, Hy: Kdo je pachatel – dvaadvacet detektivních příběhů s otevřeným
koncem; ČERNÁ, Olga: Poklad starého brouka – příběh o zvířátkách; FISCHEROVÁ, Viola: O Dorotce a psovi Ukšukovi – příběh o dětech a psech; KUČERA,
Martin: Hopík závodníkem – čtení na dobrou noc; OSBORN, Mary Pope: Výprava
za tajemným rytířem – dobrodružná knížka; SÍS, Petr: Zeď. Jak jsem vyrůstal za
železnou oponou – zcela ojedinělá kniha, která malým čtenářům přibližuje dobu
komunismu, léta 1948 až 1989; TAYLOR, Barbara: Zvířata giganti – vzrušující výlet
do království zvířat.

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. Přijďte, těšíme se na vás.
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