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V tento den jste pro nás
nejdůležitějšími občany
našeho města vy, naši prvňáčci…
Starosta města
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Prvního září v osm hodin ráno
zazvonil školní zvonek a prvňáčci
zasedli do opravdových školních
lavic. V letošním školním roce
jich byla téměř osmdesátka a tak
škola opět otevřela čtyři první
třídy. Už tradičně přišli nejmenší
školáky pozdravit a popřát jim
mnoho úspěchů starosta města
Aleš Rádl a místostarostka Helena
Langšádlová.
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z radnice

Nenápadný půvab komunální politiky
Rozhodnutí vzít na sebe odpovědnost spojenou s výkonem činnosti komunálního politika je zpravidla spojené s vůlí a zájmem
dotyčného nějak pozitivně působit na své bezprostřední okolí.
Je spojeno i s vírou ve vlastní schopnost jasně zformulovat směr
svého usilování, definovat své cíle a pochopitelně i s důvěrou ve
vlastní schopnost nalézt pro tyto cíle a záměry dostatek ztotožňujících se spoluobčanů a následně i kolegů. Domnělou odměnou pak
je pak radost z realizace toho, oč bylo na počátku usilováno, neboť
výsledek tohoto úsilí může být jednak bezprostřední a jednak jasně
viditelný. Což je pocit, který v jakémkoliv jiném typu politiky lze
zažít jen stěží. Řekl jsem domnělou radostí, neboť ke skutečně prožité radosti patří i to,
čemu se říká sdílení. A skoro každý účastník komunální politiky dříve nebo později přijde
na to, že ať už se povede cokoliv, radost je připraven sdílet jen málokdo, zatímco o jakékoliv
pocity negativní se s vámi každý podělí mnohem ochotněji.
Za tu dobu, co jsem činný v komunální
politice, jsem se už setkal s velkým množstvím lidí, kteří se více či méně oprávněně
pokoušeli zmenšit míru své nespokojenosti
tím, že se o ni podělí s někým odpovědným.
Tam, kde to jen trochu možné, se pak vždy
hledá nějaké řešení. A říkám-li tam, kde to
jde, mám tím na mysli skutečnost, že dotyčná osoba má skutečně zájem, aby záležitost,
se kterou se na nás obrací, byla skutečně
vyřešena. Protože skutečné řešení věcného
problému není vždy hlavním motivem žádosti o řešení.
Někdy jde v komunální politice také jen
o docela osobní lidskou zášť spojenou se
snahou být prostě jen v neustálém sporu,
v němž je možné veřejně demonstrovat
svou nenávist. To je bohužel patologický
stav, a je mi opravdu líto, že jeden takový patologický vztah jedné zastupitelky
k vedení města prožíváme právě nyní a že
část energie, která by mohla být věnována
důležitějším věcem, je stále třeba přidělovat
řešení nekončících projevů této nemocné
nenávisti. A ono toho opravdu není málo –
a stojí za to seznámit s tím i širší veřejnost,
protože je evidentní spolu s tím, jak se tato
zastupitelka ocitá v zastupitelstvu postupně
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v úplné izolaci, že se stupňují i její veřejné
projevy nenávisti. Tak namátkou:
Po velké povodni v roce 2002 dostala
obec dotaci na nové zpracování Územního
plánu. Dotaci obec přijala a využila. Pani
zastupitelka (tehdy ještě nezastupitelka)
nelenila, sepsala na ministerstvo místního
rozvoje informaci (udání), že obec s touto
dotací naložila špatně, že by nám měla odebrána. Následná kontrola zjistila, že vše bylo
v souladu s právem.
Následuje soudní spor „pro neposkytování
informaci ze zápisu z rady“, na jehož konci
je město odsouzeno k „povinnosti“ poskytovat de facto méně informací z těchto zápisů, než to samo bez rozsudku dosud činilo.
Nicméně jako mediální hračka je to docela
pěkný rozsudek, a tak není divu, že se jako
bičovaná káča bude točit ještě dlouho poté.
Výsledkem je pak neustálé podávání žádostí
o informaci podle zákona 106, kdy extenze
objemu dotazů neustále roste v tajném
doufání, že město konečně jednou nestihne
termín nebo alespoň něco neprávem odepře. Pěkná je například žádost o informaci
o všech fakturách za několik let zpět (jedná
se zhruba stovky a tisíce údajů).

z radnice
Jelikož jsou všechny tyto informace
normálně poskytovány, je učiněna alespoň výprava k vedoucímu odboru investic
s diktafonem umně ukrytým poblíž srdce,
ve snaze zachytit v přímém přenosu nějaké
skandální vyjádření. Získané údaje jsou pak
nabídnuty mediím. Kdo tu reportáž viděl, ví
asi, co si má představit pod pojmem „vaření
z vody“. A to z toho prostého důvodu, že
zábavná historka s leháním si na podlahu
v příslušné kanceláři se odehrála týden
předtím, bohužel bez diktafonu.
Kladenská, V Horce, Bike and Ride
Když už se nic nepovedlo vytěžit z hrátek se zákonem 106, přichází zcela nová
taktika.
Z rozhodnutí zastupitelstva je do rekonstrukčního programu zařazena ulice Karlická, respektive dokončení úseků mezi stávajícím povrchem a povrchem, který udělala
Skanska na své náklady. A už je tu telefon
od redaktora TV Nova, že má prý informace od jedné opoziční zastupitelky v Černošicích, že chceme vybudovat za peníze obce
příjezd k vilám milionářů. Poprosil jsem ho,
ať se tam jde podívat. Už mi nevolal.
Povedlo se do státního rozpočtu dostat
ulici Kladenská. A hned mi volal redaktor
z MF Dnes. Že prý má informaci od naší
opoziční zastupitelky, že se za státní peníze
budou zhodnocovat pozemky restituentů.
Vysvětlil jsem mu, že ta ulice je připravená
k rekonstrukci deset let a že je to významná
komunikace i z pohledu odvodu dešťových
vod. Pochopil to.
Dělá se rekonstrukce ulice V Horce a už
je tu telefon z Pražského deníku. Jedna paní,
opoziční zastupitelka, jim povídala, že prý
si u nás místostarostka opravuje přednostně svou ulici… I tento redaktor záležitost
pochopil.
Pojďme dál. Projekt Bike and Ride. Velký

úspěch města v pilotním projektu dotačních titulů manažovaných Evropskou unií.
Projekt připravený přesně podle požadavku
sedmi set občanů podepsaných pod příslušnou peticí Dvacet zastupitelů pro, jedna proti. Co udělá ta jedna proti? Zavolá do MF
dnes a domluví se s kámošem na článku
s názvem „Lid versus radnice“. Co na tom,
že na veřejné projednání projektu se dostavili čtyři občané, dva byli pro a dva – paní
zastupitelka a osoba, kterou s sebou přivedla – proti. Článek nezabral a v projektu se
pokračuje. Následuje tedy informační dopis
(udání) adresovaný k rukám krajských
úředníků. Aby nám prý tu dotaci zarazili.
Zase žádný úspěch. Pokusí se tedy alespoň
převzít zastupování zájmů člověka, který je
stavbou dotčen. A dělá to tak „úspěšně“, že
ji tento člověk nakonec požádá, ať už toho
proboha nechá. Tři pokusy a nic. Tak se
alespoň začne rozhlašovat, že jakýsi val se
tam dělá na mou žádost. Pravda je ovšem
taková, že výstavbu ochranných prvků požadovala sama tato zastupitelka v době, kdy
se ještě domnívala, že komplikovat život vedení obce je v tomto případě nejlepší tím, že
bude zastupovat zájmy vlastníků pozemků
v této lokalitě.
Nedostatek vody
Stav sžíravé nenávisti ovšem stále neustupuje, ale naopak se prohlubuje. V Hospodářských novinách jsem si přečetl, že
v Černošicích je nedostatek vody. Přiznám
se, že po přečtení titulku jsem byl touto poplašnou informací opravdu vyděšen. Nikdo
mi až dosud nic takového nehlásil. Uklidnil
jsem se, až když jsem se dočetl, že autor
článku čerpal z informací a interpretací od
naší nejmenované opoziční zastupitelky.
Musím říci, že článek se autorovi opravdu
povedl, a zejména když k dokreslení odpudivé povahy mého místostarosty použil informaci, že provozuje penzion v Rakousku,
mi bylo jasné, o co a komu v textu jde.
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z radnice
Jak je to s vodou v Černošicích doopravdy, se laskaví čtenáři dočtou na jiném místě
v tomto listě.
Ulice Lipová
Zde se ještě musím krátce zmínit o rekonstrukci ulice Lipová. Jak už je zvykem,
a jinak to ani být nemůže, je opět z jednoho a téhož informačního zdroje šířena
informace, že „se dělá kvůli místostarostovi“
(kilometr od ní má totiž jeden pozemek).
Z novin mi sice ještě nikdo nevolal, ale
pravda je taková, že tato ulice prostě splňovala parametry pro přidělení dotace a v této
lokalitě se zatím žádná ulice neopravovala.
Každopádně telefon od nějakého redaktora
čekám každou chvíli. A když nebude volat
kvůli Lipové, zavolá možná kvůli Karlštejnské. Dva občané nám tam po poradě s nejmenovanou opoziční zastupitelkou odmítli
darovat pozemky pod komunikacemi. A my
jsme je odmítli koupit! Těžko bychom totiž
mohli pohlédnout sami sobě do tváře před
těmi stovkami jiných vlastníků, kteří své
„veřejné“ pozemky na obec převedli bezúplatně. Ale možná, že z toho naše paní opoziční zastupitelka ve spolupráci s kámošem
od novin vytěží nějaký textík na téma Jak se
v Černošicích „okrádají“ vlastníci pozemků,
nebo tak něco.
A když mi od novin nezavolají kvůli tomuhle, bude to jistě kvůli něčemu jinému.
Například v minulých dnech došla na úřad
od jedné nejmenované opoziční zastupitelky hromadná žádost o poskytnutí zhruba
čtyřiceti rozsáhlých informací a zároveň
byla naše radnice přihlášena do jakési soutěže „otevřeno – zavřeno“. Je zřejmé, že
někdo patrně doufá, že alespoň na jednu
z těchto žádostí odpovíme podle neznámé
poroty špatně a soutěž slavně vyhrajeme
v rubrice „zavřeno“. Když odpovíme včas
a řádně, tak mi něco říká: Nám to ta porota
v rubrice „otevřeno“ nedá. Škoda. Byl by to
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hezký doplněk k certifikátu ISO, který naše
obec již získala, k diplomu za nejobsáhlejší
webovou prezentaci města, který jsme již
rovněž obdrželi, a k několika pochvalným
dopisům od ministerstva vnitra za vynikající plnění požadavků kladených na výkon
státní správy. Je tedy možné, že s využitím
našeho obstrukčního řádu se dočkáme tolika odvolání, až bude možné se v novinách
pochlubit, že vinou „neschopnosti vedení
přišlo město o možnost požádat o potřebnou
dotaci na mateřskou školu“.
Sami proti všem
Asi bych se na paní, tu nejmenovanou
opoziční zastupitelku, mohl zlobit. Protože
to, co dělá, není nic opozičního se snahou
prosazovat jiný názor na věcné problémy,
ale je to jen a pouze projev čiré nenávisti.
Na jedné straně se všichni snažíme pro
město získat nějaké výhody a vcelku se
nám díky tomu daří zrychlovat výstavbu
chybějící infrastruktury, snažíme se, aby
naše město mělo dobrou pověst a bylo
chápáno jako seriozní partner, a na druhé
straně je tu někdo, kdo je se svými nenávistnými názory a postoji v izolaci už
i v opozici a přesto se snaží házet na naše
město špínu, kde je to jen možné. Někdo,
kdo se snaží lidi štvát proti sobě a dělat vše
pro to, aby atmosféra v obci byla pokud
možno co nejméně přátelská. Ale přesto
se na tuto osobu nijak nezlobím. Neumím
se prostě zlobit na někoho, kdo se nachází
v takovém stavu. Nedělám si už ani iluze,
že by se to s mírou narůstajícího pochopení pro komunální souvislosti snad mohlo
zlepšit. Nenápadný půvab komunální politiky spočívá mimo jiné v tom, že ti, kteří
jsou ke svému zapojení do ní vedeni jen
svou palčivou nenávisti, pro kterou nenalezli jiný ventil, se dříve či později ocitnou
v situaci „sami proti všem“, protože nenávist
může občas něco zkazit a nikdy nemůže nic
pořádného vytvořit.
Aleš Rádl, starosta

z radnice

Pozor, poplašná zpráva: Černošice budou bez vody!

Našemu městu hrozí akutní nedostatek pitné vody. Je třeba ihned zastavit veškerý rozvoj
města. Vodovodní a kanalizační síť je v havarijním stavu… Ano, takové a podobné zprávy
se v poslední době objevují, naposledy třeba v Hospodářských novinách z 10. září. Zástupcům města telefonují vyděšení reportéři různých plátků a ptají se na řešení této prekérní
situace. Rádi bychom uvedli situaci na pravou míru.
Skutečnost je naštěstí úplně jiná! Poplašné z Prahy, povolený odběr z vlastních zdrojů činí
výroky o hrozícím nedostatku vody se neza- 236 000 m³ za rok. Už toto stávající množství
kládají na skutečnosti, jsou pouze projevem představuje cca 230 litrů na osobu a den pro
pletichaření jedné opoziční zastupitelky, která 7 000 obyvatel. V roce 2007 byla průměrná
neváhá pro své vlastní zviditelnění manipulovat spotřeba vody na jednoho odběratele 127 litrů
fakty, míchat lži s polopravdami… Této zastupi- denně. U tohoto množství vody však nezůstane,
telce leží v žaludku, že naše město nyní prožívá v současné době má město ještě dalších 6 zdrojů
nejúspěšnější období od konce války, budují se vody, které se nyní nevyužívají, proto součástí
komunikace, vznikají městská centra, vylepšu- výše uvedené studie je i odborný hydrogeoloje se infrastruktura i životní prostředí, město gický posudek. Samozřejmě, že bez ohledu na
se rozvíjí v rámci udržitelného rozvoje. Tato to, zda se město bude rozvíjet či nikoliv, vyžazloba a nenávist ke všemu, co tvoří někdo jiný, duje vodohospodářská infrastruktura investice,
se projevuje vnášením politikaření do vztahů proto zpracovaná studie obsahuje odhad náklamezi lidmi, snahou poškodit město zasíláním dů, jejichž celková výše představuje v ideálním
různých dopisů s cílem zabránit přidělení do- případě cca 18 milionů na dobu příštích zhruba
tací pro rozvoj našeho města, vyvolat nenávist deseti let, což nepředstavuje nějaké ohromné
obyvatel vůči představitelům města. Do článku zatížení. Navíc se město intenzivně snaží o zísv Hospodářských novinách o vodě zakompo- kávání dotací z veřejných prostředků a některé
nuje třeba k tomuto tématu „důležitou“ infor- investice budou dle předpokladů města částečně
maci, že místostarosta Jirout vlastní pension kryty z podílu soukromých investorů. Některé
v Rakousku. Cílem této informace není vztah z těchto investic jsou v dlouhodobém výhledu,
k dostatku či nedostatku vody, ale vyvolání některé se již řeší.
závisti v některých spoluobčanech. Je to stejné,
V současné době se pracuje na automatizovajako kdybychom v tomto článku uváděli, čím se ném systému řízení, který vylepší a zekonomiživí rodina této zastupitelky…
zuje chod celého systému. Připravuje se moderAni práce opoziční zastupitelky by, myslíme nizace automatické tlakové stanice na vodojemu
si, neměla spočívat pouze ve snaze hatit cokoliv, Vráž a zokruhování některých částí vodovodu.
co se radnici daří pro město získat a vytvořit, ale Tato opatření v brzké době zlepší tlakové pobýt i pozitivně tvůrčí. Zatím to bohužel vypadá měry v síti a odstraní největší problémy. Ruku
tak, že se paní zastupitelka děsí jakýchkoliv v ruce s modernizací jdou i průběžné opravy
změn a rozvoje a je ochotna proti tomu udělat sítí, za dobu posledních tří let se díky velmi
cokoliv.
dobré spolupráci města s provozovatelskou
společností AQUACONSULT podařilo snížit
Ale k věci samotné
četnost poruch vodovodní sítě na polovinu,
Dostatek pitné vody i bezproblémové odtakže výsledky jsou vidět již nyní. Kdo ovšem
kanalizování je prioritou vedení města a je
výsledky vidět nechce, ten je nevidí…
předmětem pravidelných měsíčních porad
s provozovatelem u paní místostarostky. Ze stu- Za autory studie zásobování vodou a odkadie vypracované společností AQUACONSULT nalizování města Černošice Karel Janouš,
v květnu tohoto roku jasně vyplývá, že máme Mgr. Zuzana Vávrová, Ing. Zdeněk Vlček,
garantovaně k dispozici 11 litrů za sekundu
Ing. Jitka Zímová a Ing. Lubomír Habada
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Projekt Zelené technologie pro ochranu ovzduší v Černošicích

V průběhu projektu nazvaného Zelené technologie pro
ochranu ovzduší budou okolo hlavních silnic vedoucích naším městem vysazovány vybrané rostliny, které mají vysokou
schopnost zachytávání jak prachu, tak i zplodin motorů,
z nichž některé mohou rostliny i zcela degradovat. Podrobněji jsme na toto zajímavé téma hovořili s doktorem Tomášem
Vaňkem, vedoucím laboratoře Rostlinných biotechnologií,
společného pracoviště Ústavu experimentální botaniky a Výzkumného ústavu rostlinné výroby.
Pane doktore, jakou oblastí výzkumu se škodlivého vlivu automobilové dopravy,
především pokud jde o odstranění zplodin
vlastně zabýváte?
V centru naší pozornosti jsou problémy motorů a prachu, jehož značný podíl tvoří
kontaminace životního prostředí a metody otěry pneumatik.
jejího odstranění. Jak jistě víte, současný
stav životního prostředí v České republice
nelze považovat za zcela uspokojivý. Za
nejpalčivější problémy životního prostředí
lze na základě současných znalostí považovat překračování cílových imisních limitů
pro ochranu lidského zdraví i pro ochranu
vegetace pro troposférický ozon a imisních limitů pro ochranu lidského zdraví
pro polycyklické aromatické uhlovodíky
(obsažené i ve zplodinách automobilových
motorů), prachové částice velikostní frakce
PM10 (tvořené i otěry pneumatik), vysoký
podíl půdy ohrožené vodní erozí, degradaci
lesních půd a celkově neuspokojivý zdravotní stav lesů a vysoký počet ohrožených
živočišných a rostlinných druhů.
Jako člen komise životního prostředí
Středočeského kraje dobře vím, že tyto problémy se nevyhýbají ani kraji a ani okresu
Praha západ, kde budeme náš projekt řešit.
Co je cílem vašeho projektu řešeného na
území Černošic?
V rámci projektu Zelené technologie pro
ochranu ovzduší, podporovaného ministerstvem životního prostředí a řešeného na
území Středočeského kraje, se zaměříme
především na výzkum možností omezení
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Jaké metody chcete k těmto cílům využít?

Na našem pracovišti se dlouhodobě
zabýváme tzv. fytoremediacemi, jejichž
podstatou je využití vyšších rostlin a agronomických postupů k odstranění, akumulaci nebo zneškodnění látek znečišťujících
životní prostředí.
Výhoda využití rostlin dále spočívá v jejich schopnosti vázat CO, uvolňovat kyslík
a vytvářet esteticky přijatelné prostředí pro
obyvatele.
Jak budete v Černošicích konkrétně postupovat?
V průběhu projektu budeme okolo
hlavních silnic vysazovat vybrané rostliny,
které mají vysokou schopnost zachytávání
jak prachu, tak i zplodin motorů, z nichž
některé mohou rostliny i zcela degradovat.
Tyto vlastnosti budeme jak laboratorně,
tak prakticky ověřovat, s cílem navrhnout
optimální druhovou skladbu zelených pásů
okolo komunikací a dalších bodových zdrojů znečistění. Je samozřejmé, že takto získané výsledky budou k disposici pro ochranu
životního prostředí nejen na území Středočeského kraje, ale v celé České republice.
Ptal se Stanislav Janovský

z radnice

Město vyzývá občany k veřejné diskusi o chystané vyhlášce
S ohledem na globální zhoršování sta- rá proběhne před jejím přijetím. Svoje
vu ovzduší má i naše město zájem ome- návrhy prosím zasílejte nejpozději do
zit spalování materiálů, které k tomuto 30. 11. 2008 na adresu Městský úřad
zhoršování nejvíce přispívají. Zákon
Černošice, odbor Kancelář tajemníka,
č. 86/2002 Sb., o ochraně vzduší ve znění
pozdějších předpisů, umožňuje obcím právní oddělení, Riegrova 1209, 252 28
regulovat použití paliv, jež lze spalovat Černošice, anebo na e-mailovou adresu:
v malých spalovacích zdrojích znečištění hana.kotounova@mestocernosice.cz.
ovzduší. Jde o zdroje, jejichž tepelný výOdbor kancelář tajemníka, oddělení právní
kon je nižší než 0,2 MW.
Návrh vyhlášky:
Podle ust. § 50 odst. 3
písm. b) může obec
vydat obecně závaznou
vyhlášku, kterou stanoví zákaz spalování
některých druhů paliv
v těchto malých spalovacích zdrojích znečištění. Tato paliva jsou
vymezena v příloze č. 11
k výše cit. zákonu a jde
o hnědé uhlí energetické,
lignit, uhelné kaly a proplástky. Jde tedy o méně
kvalitní paliva s vyšším
obsahem síry a příměsí
látek, jejichž spalování
má nepříznivý vliv na
kvalitu ovzduší.
Zájmem představitelů
města je přijmout takovou obecně závaznou
vyhlášku, jež bude akceptována jeho občany.
Proto vyzýváme vás,
občany
Černošic,
abyste se k záměru
takovou
vyhlášku
vydat vy jádřili ve
veřejné diskusi, kte-
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Léto a přestupky v Černošicích

Jako každý rok od brzkého jara až do podzimu se podstatně zvyšuje množství
občanů, kteří se zdržují na území naší obce. Toto zvýšení má své pozitivní stránky, např. zvýšení tržeb v obchodech a službách, zkrášlování okolí nemovitostí, ale
na druhé straně přináší problémy v oblasti porušování platných zákonů, což by
ve většině případů bylo možno označit za přestupkové jednání.
Představitelé města mají prioritní zájem Přestupky, u kterých nehrozí nebezpečí
na tom, aby se všem trvalým obyvatelům z prodlení a není nutné provádět další
města i jeho přechodným a dočasným vyšetřování, lze oznámit přímo městobyvatelům žilo co nejlépe. Jedním z dů- skému úřadu, a to buď písemně nebo
ležitých kritérií spokojenosti občanů je ústně do protokolu. V praktickém životě
úroveň celkové bezpečnosti, kriminality ovšem platí, že jen o malé části přestupků
a množství přestupků.
se městský úřad dozví a může věci řešit.
Oznámení přestupku a svědecké výpověKde se řeší přestupky
di jsou často spojeny se značnou dávkou
Co by měl každý občan zdržující se na
osobní odvahy a statečnosti.
území města vědět, je to, že Černošice jsou
Pro možnost řešit jednotlivá oznámeobcí s rozšířenými pravomocemi, a tudíž
většina nahlášených přestupků bude ře- ní co nejrychleji a nejefektivněji je třešena v jeho působnosti. Tyto přestupky ba, aby každý oznamovatel uvedl přesný
budou projednávány v rámci jednotlivých popis události (co, kde, kdy a jak se stalo)
odborů městského úřadu. S výjimkou se jmény a adresami účastníků a svědků.
Co lze označit jako přestupek
přestupků na úseku stavebního zákona,
které budou projednávány v Černošicích,
Jako přestupek bude projednáváno
Riegrova 1208, budou všechny ostatní každé zaviněné jednání, které porušuje
projednány na pracovišti v Praze 2, Pod- nebo ohrožuje zájem společnosti a je za
skalská 19. Přestupky spojené s poško- přestupek označeno v přestupkovém nebo
zením rozvodných sítí elektrické energie, jiném zákoně a nejde-li o trestný čin neplynu, telekomunikačních zařízení, ale bo jiný správní delikt, který je postižitelný
i požární ochrany, hygienických norem, podle zvláštních předpisů.
např. nadměrného hluku, řeší jiné orgáKaždý z nás by si měl uvědomit, že
ny státu – Český telekomunikační úřad,
přestupku se lze dopustit úmyslně, z neKrajská hygienická stanice, Krajský hadbalosti a často jen z neznalosti zákonů
sičský záchranný sbor, Státní energetická
či vyhlášek města a nařízení Rady města
inspekce apod.
Černošice. Není na škodu navštívit weboKaždý má právo přestupek ohlásit
vé stránky města seznámit se s platnými
Každý občan, který je svědkem protizá- místními úpravami v oblasti parkování
konného jednání, by měl tuto skutečnost vozidel, nakládání s odpady, zakládání
oznámit. Obdobně to platí i u přestupků. ohňů, pálení dřeva a rostlinných zbytků
Každý má právo přestupek oznámit or- ze zahrad, dodržování nočního klidu,
gánům Policie České republiky či stráž- pohybu psů, a domácích zvířat v katastru
níkům městské policie v Černošicích. obce apod.
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Doporučujeme vzájemnou ohleduplnost
Je vhodné si uvědomit, že každý přestupek má i svoje nepříjemné důsledky.
Často se jedná o narušení vzájemných
vztahů mezi zúčastněnými, a to na dost
dlouhou dobu. Doporučujeme všem
našim obyvatelům, aby si toto uvědomovali a raději přestupkům předcházeli
vzájemnou komunikací a ohleduplností.
Když popíjíme alkoholické nápoje, nenosíme zbraně, neřídíme dopravní prostředky, neřešíme naše dlouhodobé problémy apod. Každý z nás platí za odvoz
a likvidaci odpadků, proto nebudeme
odhazovat zbytečné věci do přírody, pálit umělé hmoty v kamnech či ohništích.
Slavíme-li něco významného, budeme
venku a budeme zpívat, upozorníme na
tuto skutečnost sousedy a přizpůsobíme se jejich přání. Nedovolíme našim
zvířecím miláčkům volné pobíhání
bez našeho dozoru a nevystavujeme se
tak nebezpečí stíhání za týrání zvířat,
placení náhrad za způsobené škody na
majetku či zdraví spoluobčanů.
Hodně rozšířeným nešvarem je podávání či umožnění konzumace alkoholu
osobám mladším 18 let. Není to problém
jen obsluh v restauracích, ale nás všech.
Většina z nás si tento problém uvědomí
až v okamžiku, kdy dojde ke zranění či

úmrtí opilých dětí našich či známých, a to
je dost pozdě.
Při přestavbách chat, domů, úpravách
zahrad je vhodné věnovat dost času na
zjištění, co kde a jak vede. Překopnutý kabel, voda, pokácený strom nás může přijít
dost draho.
V době dovolených bychom neměli
zapomínat na průběžnou ochranu našeho
majetku, ale ani majetků našich sousedů.
Rozumná všímavost tomu, co se děje
okolo nemovitostí sousedů, je velice prospěšná.
Prevencí je vzájemná komunikace
Na závěr tohoto stručného pojednání
o přestupcích bychom chtěli zdůraznit,
že nejlepší prevencí přestupků na úseku mezilidských vztahů a občanského
soužití je vzájemná komunikace. Nepočítejte s tím, že každý ve vašem okolí
se bude chovat podle vašich představ
a norem chování. Cítíte-li se oprávněně
poškozováni ve svých právech, ozvěte
se včas. Problémy nejdříve řešte v klidu a střízlivém stavu mezi sebou. Pro
případy, kdy druhá strana rozumnou
dohodu odmítá, obraťte se na kompetentní orgány.
Klidný a spokojený život a pobyt v Černošicích Vám
přejí pracovníci správního odboru MěÚ Černošice

Zasílání obecních zpráv SMS je pro zájemce zdarma
Město Černošice je připraveno bezplatně zasílat SMS zprávy o krizových a havarijních stavech všem občanům, kteří o to projeví zájem. Chcete-li být zdarma a rychle informováni například o výpadcích elektrické energie či haváriích
vodovodu, stačí zaslat číslo svého mobilního telefonu, na kterém chcete zprávy
přijímat, své jméno a adresu na městský úřad k rukám asistentky Markéty Kolářové. A to buď běžnou poštou nebo poštou elektronickou na adresu: marketa.ko(red)
larova@mestocernosice.cz, případně zavolat na tel.: 251 081 530.
13
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Informace o činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Pracoviště Karlštejnská 259, Černošice o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dále rozhoduje dle vyhl.
Oddělení sociálních věcí
č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon
Toto se zabývá zejména agendou
o sociálním zabezpečení a zákon ČNR
výplaty dávek dle zák. č. 111/2006 Sb.,
o působnosti orgánů České republiky
o pomoci v hmotné nouzi. Dávky v sysv sociálním zabezpečení, ve znění poztému pomoci v hmotné nouzi jsou: pří- dějších předpisů o přiznání mimořádspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, ných výhod pro těžce zdravotně postižemimořádná okamžitá pomoc. Orgánem né občany, o jednorázových příspěvcích
pomoci v hmotné nouzi jsou pověřené na opatření zvláštních pomůcek, o příobecní úřady, obecní úřady obcí s roz- spěvku na úpravu bytu, o příspěvku na
šířenou působností, krajské úřady a mi- zakoupení, celkovou opravu a zvláštní
nisterstvo práce a sociálních věcí.
úpravu motorového vozidla, o příspěvZa osobu v hmotné nouzi může orgán ku na provoz motorového vozidla, o přípomoci v hmotné nouzi považovat též spěvku na individuální dopravu.
osobu, která nesplňuje podmínky hmotOddělení sociálně právní ochrany
né nouze, avšak v daném čase, s ohledem
dětí a oddělení sociální prevence
na neupokojivé sociální zázemní a neSociálně právní ochranou se rozumí
dostatek finančních prostředků, nemůže zejména ochrana práva dítěte na příúspěšně řešit svoji situaci a je ohrožena znivý vývoj a řádnou výchovu, ochrasociálním vyloučením, jestliže zejména je na oprávněných zájmů dítěte, včetně
propuštěna z výkonu vazby nebo z výko- ochrany jeho jmění, působení směřující
nu trestu odnětí svobody, je po ukončení k obnovení narušených funkcí rodiny.
léčby chorobných závislostí propuštěna Dítětem se rozumí nezletilá osoba.
ze zdravotnického zařízení, psychiatricSociálně právní ochrana se zaměřuje
ké léčebny nebo léčebného zařízení pro
zejména na děti:
chorobné závislosti, nebo je propuštěna
ze školského zařízení pro výkon ústavní - jejichž rodiče zemřeli, neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpoči ochranné výchovy nebo z pěstounské
vědnosti nebo nevykonávají nebo
péče po dosažení zletilosti, respektive
zneužívají práva plynoucí z rodičovv 19 letech, nebo nemá uspokojivě naplské zodpovědnosti
něny životně důležité potřeby vzhledem
které
byly svěřeny do výchovy jiné
k tomu, že je osobou bez přístřeší nebo je
fyzické
osoby než rodiče
osobou, jejíž práva a zájmy jsou ohrože- které vedou zahálčivý nebo nemravny trestnou činností jiné osoby.
ný život spočívající zejména v tom,
Pracoviště Podskalská 19, Praha 2
že zanedbávají školní docházku,
Oddělení sociální pomoci
nepracují, i když nemají dostatečný
Oddělení sociální pomoci vyplácí přízdroj obživy, požívají alkohol nebo
návykové látky, živí se prostitucí,
spěvek na péči dle zák. č. 108/2006 Sb.,
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-

-

-

-

spáchaly trestný čin nebo, jde-li
o děti mladší než patnáct let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným
činem, opakovaně nebo soustavně
páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití
které se opakovaně dopouštějí útěků
od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných
za výchovu dítěte
na kterých byl spáchán trestný čin
ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo
jmění, nebo je podezření ze spáchání
takového činu
které jsou na základě žádosti rodičů
nebo jiných osob odpovědných za
výchovu dítěte opakovaně umísťovány
do zařízení zajišťujících nepřetržitou
péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců
které jsou ohrožovány násilím mezi
rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými
osobami

- které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě
jiných osob odpovědných za jejich
výchovu,
a to pokud tyto skutečnosti trvají po
takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí
nebo jsou anebo mohou být příčinou
nepříznivého vývoje dětí.
Dle §7 odst. 2 zák. č. 359/1999 Sb.,
o sociálně právní ochraně dětí, ve
znění pozdějších předpisů, je každý
oprávněn upozornit orgán sociálně
právní ochrany dětí na porušení povinnosti nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti, na
skutečnost, že rodiče nemohou plnit
povinnosti vyplývající z rodičovské
zodpovědnosti, apod.
Všechna výše uvedená oddělení poskytují odborné sociální poradenství.
V případě jakéhokoliv dotazu či nejasnosti se můžete kdykoliv s důvěrou
obrátit na naše pracoviště.
Za odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Lilian Voříšková

Granty – peníze pro vás
Dne 1. září 2008 vyhlásil hejtman
Středočeského kraje zahájení dotačního řízení o poskytnutí dotací z Fondu
kultury a Fondu obnovy památek Středočeského kraje. Dotační programy se
řídí platnými Zásadami pro poskytování
dotací z Fondu kultury a Fondu obnovy
památek. Termín pro uzavření příjmu
žádostí je 31. říjen 2008. Rozhodující je
datum otisku podacího razítka podatelny Krajského úřadu Středočeského kraje,
Zborovská 11 Praha 5. Pokud organizu-

jete různé kulturní akce, nebo vlastníte
kulturní památku neváhejte a podejte
si žádost. Více informací najdete na
www.kr-stredocesky.cz v sekci grantová
a dotační řízení, kde najdete i potřebný
formulář k vyplnění. Grantové řízení
z Fondu sportu a volného času by mělo
být vyhlášeno koncem září. Sledujte
prosím webové stránky Středočeského
kraje. Jinak je vám odbor kultury plně
k dispozici.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Pozor na falešné pracovníky rozvodných závodů

Městská policie zaznamenala 10. září v dopoledních hodinách celkem tři případy,
kdy neznámí muž a žena okradli důchodkyně. Dva případy se odehrály v Černošicích
na Vráži a jeden v Dobřichovicích. Podvodníci si vytipovali starší ženy, kterým se pak
představili jako pracovníci rozvodných závodů s tím, že jdou provést odečet elektrické
energie. Poté důvěřivé ženy okradli. Proto doporučujeme všem obyvatelům města, kteří budou podobným způsobem osloveni, aby v žádném případě nepouštěli cizí osobu
do svého bytu či domu a aby okamžitě volali policii, která dotyčnou osobu prověří.
Na zahradě neměl co dělat – Dne 29. srpna v nočních hodinách byla hlídka městské
policie požádána o součinnost Policií ČR
při zákroku proti údajnému domácímu
násilí v Černošicích. Po příjezdu na místo
strážníci na pozemku jednoho z domů
zadrželi muže, který měl trvalý pobyt na
území hlavního města a na pozemku se
zdržoval neoprávněně. Byl předán hlídce
Policie ČR k dalšímu opatření.

a z Prahy. Hlídka městské policie šetřením
zjistila, že k požáru došlo nepozorností dělníků, kteří zde pokládali lepenku. Věc byla
předána Policii ČR k dalšímu opatření.
Chata hořela i V Topolích – 14. září v ranních hodinách došlo k zahoření další chaty,
tentokrát v osadě V Topolích. Požár tu
pravděpodobně založil nezvaný host, který
ve sklípku pod chatou přespával. Věc šetří
Policie ČR.

Naháče strážníci zadrželi – 30. srpna ve
večerních hodinách bylo městské policii oznámeno, že v ulici Dr. Janského se
pohybuje úplně obnažený muž, jenž zde
vzbuzuje veřejné pohoršení. Po příjezdu na
místo strážníci nahého muže, který nemohl
prokázat svoji totožnost, zdrželi a převezli
ke zjištění na Policii ČR do Řevnic.
Chtěl skočit pod vlak – 2. září v dopoledních hodinách byla hlídka městské policie
požádána o součinnost Policií ČR Praha venkov při zákroku v obci Všenory, kde se
měl v kolejišti v blízkosti nádraží pohybovat mladý muž. Hlídka po příjezdu na místo navázala s mužem slovní kontakt a ten
se po chvíli doznal, že chtěl skočit pod vlak.
Po rozhovoru se strážníky však od svého
konání upustil. Byl převezen záchrannou
službou k lékařskému vyšetření.
Na Výsluní hořela chata – 2. září o šesté
hodině večerní oznámil strážníkům muž
z Černošic, že v chatové osadě Na Výsluní
hoří rekreační chata. Na místo byly povolány hasičské jednotky z Mokropes, Řevnic
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Od cigarety vzplál les – 15. září v ranních
hodinách došlo nad Černošicemi k dalšímu
zahoření, tentokrát lesního porostu. Požár
vznikl pravděpodobně od nedopalku cigarety. Díky všímavosti občanů se však požár
nestačil rozšířit, byl zlikvidován jednotkou
hasičů ze Řevnic.
Opět mizí okapy – počátkem měsíce září zaregistrovala městská policie několik

z města a okolí
případů odcizených okapových svodů vyrobených z barevných kovů. Z tohoto důvodu upozorňujeme občany na tento druh
trestné činnosti, jenž se do našeho města
po několika měsících opět vrátil.
Dráhy měly problém – 5. září v odpoledních hodinách došlo k poruše zabezpečovacího přejezdového systému Českých
drah v Černošicích. Porucha byla oznámena prostřednictvím operačního důstojníka
Policie ČR na centrální dispečink Českých
drah. K plnému obnovení provozu došlo
asi za hodinu po nahlášení poruchy.
Opilec se motal po nádraží – 13. září
v nočních hodinách bylo městské policii
oznámeno, že na černošické železniční
zastávce se potuluje neznámá osoba, pravděpodobně pod vlivem alkoholu. Na místě
hlídka zjistila muže, který skutečně jevil
známky opilosti. Byl vyveden z prostoru
nádraží a převezen ke zjištění totožnosti.
Záchytka bude drahá – 17. září v nočních
hodinách oznámila žena z hotelu Kazín, že
zde podnapilý muž obtěžuje hosty. Na místě
byl zjištěn výtečník, jenž je strážníkům svým

chováním dobře znám. Byl z inkriminovaného místa vykázán a věc bude řešena v přestupkovém řízení. Od počátku roku 2009
vstupuje v platnost novela zákona o obecní
policii, která upravuje postup strážníků při
odvozu podnapilých osob do lékařského
zařízení. Strážníci tak budou moci sami bez
Policie ČR převážet podnapilé osoby na záchytku, což jim velice usnadní celý postup.
Opilec bude muset uhradit všechny náklady
spojené s hospitalizací, jež dnes činí zhruba
tři tisíce koruna za jednu noc.
V lese se válela stovka pneumatik – 15. září přijala městská policie oznámení o nedovolené skládce pneumatik v lese na konci
ulice Husova. Hlídka na místě zjistila, že
tu zatím neznámý pachatel zanechal asi sto
kusů vyřazených pneumatik. V případě dopadení hrozí pachateli za tento čin sankce
až do výše 50 tisíc korun. Protože nedovolená skládka se nenachází v katastru města
Černošice, nýbrž na území obce Vonoklasy,
byla celá věc oznámena tamnímu obecnímu úřadu k zajištění likvidace.
Gregor Dušička, vedoucí Městské policie Černošice
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Hořely chaty v Černošicích
V úterý 2. září ve večerních hodinách
došlo v městské části Mokropsy k požáru
chaty v osadě Na Výsluní. Během několika minut po ohlášení na místo dorazilo
17 hasičů se třemi zásahovými vozidly
z hasičské stanice v Mokropsech.
V okamžiku příjezdu zásahové jednotky
hořela střecha s podkrovím. Hasiči ihned
zahájili hasební práce se dvěma družstvy.
Za použití dýchací techniky první družstvo
postupovalo proti ohni vnitřkem chaty,
druhé družstvo zasahovalo z vnější části
budovy a posléze přímo na střeše. Aby bylo
možné likvidovat ohniska požáru i v nepřístupné konstrukci střechy, musela jednotka
za pomoci rozbrusu vytvořit náhradní zásahovou cestu skrz plechovou střechu.
Lokalizace požáru byla provedena 14 minut po dojezdu na místo události. V hasičské terminologii to znamená, že se nám
podařilo zabránit dalšímu šíření požáru
a že jsme měli zároveň k dispozici dostatek
sil a prostředků k úplné likvidaci požáru.
Oheň zničil podkroví chaty, mezistropí a střechu. Pravděpodobnou příčinou
požáru byly práce na lepenkové střeše
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přístřešku, kterou opravovali čtyři rusky
hovořící dělníci. Zjistit další okolnosti
vzniku požáru nebylo možné, protože
dělníci místo požáru opustili ještě před
příjezdem jednotky.
Chatová osada Na Výsluní a sousední
osady patří mezi oblasti s vysokým rizikem nekontrolovatelného šíření požáru.
Jedná se o lokalitu s velkým počtem dřevěných chat, jejichž odstupová vzdálenost
je často menší než jeden metr. Z tohoto
důvodu jsou na místo operačním střediskem povolávány i další posilové jednotky
hasičského sboru.
Další požár V Topolích
Územně příslušná jednotka profesionálních hasičů HZS SCK Řevnice se dostavila
s jedním zásahovým vozidlem a posádkou
tří hasičů, ti se podíleli na závěrečných
hasebních a likvidačních pracích. Profesionální jednotka HZS hl. m. Praha stanice
8 Radotín byla odvolána ze zásahu těsně
po příjezdu na místo.
K dalšímu požáru chaty došlo v neděli
14. září v časných ranních hodinách. Tentokrát se jednalo o chatu v osadě V Topolích. Při příjezdu zásahové jednotky byly
požárem zasaženy sklep, podlaha v přízemí
a uskladněné balíky polystyrenu. Po násilném vstupu do objektu se nám v silně
zakouřeném prostředí podařilo oheň
v krátké době lokalizovat. Protože nahromaděný kouř a vysoká teplota uvnitř chaty
mohly způsobit explozivní hoření, kterému
se v hasičské terminologii říká backdraft,
hasiči zasahovali v dýchací technice i za
pomoci tzv. vysokotlakého proudu. Díky
rychlému zásahu se podařilo škody způsobené požárem minimalizovat. Příčina požáru je předmětem dalšího vyšetřování.

z města a okolí

Nová technika ve vybavení městských hasičů
bu nám zatím poskytl při požáru chaty
v osadě Na Výsluní.
Kvůli omezení výjezdů HZS Středočeského kraje na případy likvidace
bodavého hmyzu jsme ve spolupráci
s městem zakoupili motorový odsavač
HUSQVARNA 125BVX, ochranné kukly
a speciální chemické prostředky. Před
pořízením tohoto vybavení byl tento
typ zásahu pro naši jednotku velice
komplikovaný a většinou se neobešel
bez odvety protivníka. Díky nové výzbroji můžeme v současné době vyjíždět téměř ke všem případům, kdy bodavý hmyz ohrožuje obyvatele našeho
města na zdraví a na životě.
Posledním zásahem tohoto typu byla
likvidace hnízda sršňů 17. září. V komíně rodinného domu v ulici Karlštejnská
jsme zlikvidovali ohromné třípatrové
hnízdo se stovkami sršňů a nevylíhnutých larev. Více než hodinový zásah měl
Výkony touto technikou provádíme díky této technice výrazně jednodušší
stále častěji, nezřídka za poměrně ná- průběh a obešel se bez zranění hasičů.
ročných podmínek. Předchozí rozbruTomáš Havlík, JSDH Mokropsy
šovací pila, která si své odsloužila, byla
po likvidaci následků červnové bouře
nahrazena vysoce kvalitním a výkonným
typem pily.
Z městského rozpočtu byly nakoupeny další věcné prostředky, které jsou
potřebné pro naši zásahovou činnost.
Již několik týdnů máme k dispozici
motorovou rozbrušovací pilu HUSQVARNA K960 Rescue. Rozbrus používáme
při většině typů záchranných akcí – při
požárech, při vyprošťování osob při dopravních a železničních haváriích nebo
ze sutin a zřícených konstrukcí.

Výhodou nového agregátu pro záchranné práce je hlavně vysoký výkon
motoru, vysoká obvodová rychlost
kotouče a možnost práce s pilou při
jakémkoliv náklonu. Pila je osazena diamantovým kotoučem Katastrofik na řezání všech materiálů (kov, dřevo, beton,
kámen, cihly…).
Přednosti nového rozbrusu jsme si
mohli již několikrát ověřit. Největší služ-
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Kontejnery na tříděný odpad a neukáznění občané mezi námi

Není tomu tak dávno, co jsme nainstalovali kontejnery na sběr tetrapaků (obalů od mléka,
džusů a pod). Domnívala jsem se, že většina obyvatel Černošic, kteří třídí a hlavně chtějí svůj
odpad třídit, přidání těchto kontejnerů přivítají. Jsou ale mezi námi tací, kteří si tyto kontejnery pletou s kontejnery na směsný komunální odpad.
Jak jsem na to přišla? Pravidelně chodím pondělí a středa: 7.00–17.00
odkládat tříděný odpad do kontejnerů, které sobota: letní období (1.4.–30.11.) od 16.00 do 19.00
zimní období (1.12.–31.3.) od 14.00 do 16.00
jsou umístěny vedle areálu technických služeb.
Při odhazování tetrapaků jsem v kontejneru
Uvědomte si, že když necháváte odpady
viděla i odhozené dětské pleny a elektroniku. (většinou objemné odpady typu skříně, gauče,
Okolo kontejneru na plasty byly rozházeny postele, televize, lednice, pytle s bioodpadem)
desky plovoucí podlahy snad z celého pokoje. u vrat sběrny v době, kdy tam nikdo není,
Použité pleny, prosím, do kontejnerů na tříděný musí je také někdo uklidit. S pravidelností
odpad opravdu nepatří, a elektronika také ne. tento úklid zajišťují pracovníci technických
Pleny vhazujte do vašich popelnicových nádob, služeb, kteří při otevření sběrného dvora muelektro můžete, opět zcela zdarma, odevzdat do sí nejprve tyto ne zrovna lehké odpady sami
sběrného místa v areálu technických služeb.
odstranit, abyste se vy, zodpovědnější, mohli
do sběrného dvora vůbec dostat.
Provozní doba sběrného místa
Velkoobjemové kontejnery
Dále bych chtěla občany Černošic požádat, aby
Město
dvakrát do roka (na jaře a na poddodržovali pracovní dobu na našem sběrném
místě (areál TS, Topolská 660). Sběrna je otevře- zim) pořádá pro občany Černošic svoz velkoobjemových kontejnerů. Akce trvá 5 týdnů
na, dle mého názoru dostatečně dlouhou dobu:

Poházené desky plovoucí podlahy u kontejneru na plasty.
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(5 sobot) vždy od 9.00–14.00 a je na 4 stanovištích tak, aby byla pokryta celá rozloha
města včetně chatových osad.
Proto mě velice zaráží, že u nás v Černošicích se stalo snad i sportem odhazování vysloužilého nábytku (sedaček, skříní, poliček,
záchodových mís, umyvadel a já nevím čeho
ještě ke kontejnerům na separační odpad).
Technické služby již 3 měsíce musí vždy
v pondělí posílat o jeden vůz navíc, aby stihly
uklidit po víkendu kontejnerová stání, vedle
kterých se tento velkoobjemový odpad válí
bez ladu a skladu.
Doklad o odstranění odpadu
Taktéž bych chtěla apelovat na obyvatele

Černošic, pokud předávají odpady fyzické
nebo právnické osobě, tím nyní myslím spíše soukromé dopravce, přepravce, aby si od
nich nezapomněli vyžádat doklad, potvrzující
jakým způsobem tento váš odpad odstranil
(např. doklad o uložení na skládce). Jednak
máte záruku, že váš objednaný dopravce „neshrábne“ finanční obnos a nevysype váš odpad
někde v remízku, a jednak máte záruku, že vás
nebude popotahovat městská policie či my,
úředníci, poté, co někde na černé skládce byl
nalezen evidentně váš odpad i s adresou. V neposlední řadě tak učiňte pro klid duše, že jste
udělali správnou věc pro životní prostředí.
Za odbor technické služby Renáta Petelíková

Nový ceník poskytovaných služeb TS
Z důvodů navýšení cen pohonných hmot schválila rada města nový ceník poskytovaných služeb odborem technické služby města Černošice
Ceník platný od 1. 10. 2008
Avia
Tatra
Bobcat
válec
Plošina
Multikára
Caterpillar
Traktor
Zametač
Traktor s cepákem
Štěpkovač
kontejner na větve – štěpkování
Avia
Tatra
plošina
Multikára
Fumo
pracovník TS
pracovník TS s mechanizací *
zapůjčení vysoušečů Kč/den

včetně DPH
700 Kč
840 Kč
760 Kč
440 Kč
560 Kč
300 Kč
920 Kč
920 Kč
1 600 Kč
920 Kč
1 480 Kč
1 120 Kč
28 Kč
40 Kč
25 Kč
25 Kč
25 Kč
280 Kč
320 Kč
12 Kč

za hodinu
za hodinu
za hodinu
za hodinu
za hodinu
za hodinu
za hodinu
za hodinu
za hodinu
za hodinu
za hodinu
Kč/hod
Kč/hod
Kč/hod
Kč/hod
Kč/hod
Kč/hod
Kč/hod
DPH se neúčtuje

* motorová pila, křovinořez, plotostřih
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Informace nejen pro majitele a provozovatele koní a dalších zvířat,
ale i pro všechny, kterým nejsou lhostejné pořádek a čistota ve městě
V minulých dnech jsem prostřednictvím nově zřízené adresy problem@mestocernosice.cz vyřizovala s jedním občanem našeho města záležitost znečišťování ulic koňskými exkrementy. Poté, co jsem považovala věc za vyřízenou
– odpověď vypracovanou na základě podkladů právního oddělení jsem odeslala v termínu – se občan ozval znovu a napsal mi:

„Ještě se vracím k problematice koní
v našem městě. Co je mi platné, že
já vím, že jako psi ani koně nesmějí
znečišťovat veřejné prostory, když
majitelé koní to nevědí? Byla by nějaká
možnost jim to sdělit?“
Tady jsem si uvědomila, že naše práce má ještě další rozměr. Je potřeba na
dotaz jednotlivce nejenom odpovědět,
ale i zvážit, zda vyžádaná informace
není potřebná i pro další občany a tím,
že se k nim informace dostane, se třeba
zabrání dalším nedorozuměním. Pokud
máme dostatek správných informací,
zaleží jen na každém z nás, abychom
dodržovali pravidla a byli k sobě navzájem ohleduplní. Tedy tímto plním prosbu našeho občana a informuji majitele
a provozovatele koní a dalších zvířat, ale
i všechny naše občany, kterým nejsou
lhostejné pořádek a čistota ve městě.
„Je to pravda, když jsem řekl majitelce koně, že by si to měla po něm uklidit, tak mě řekla, že to uklízet nemusí,
protože to není ve vyhlášce? Myslíte,
že je to tak v pořádku? Můžou si majitelé koní opravdu dělat co chtějí?“
Majitelé koní, či jiných zvířat si opravdu nemohou dělat, co chtějí.
Žádná z obecně závazných vyhlášek
města sice tuto oblast skutečně neřeší,
protože takováto regulace není možná,

22

ale existuje zákon, který věc řeší, a to
zákon 200/1990 Sb., o přestupcích ve
znění pozdějších předpisů. Regulace ze
strany města by byla v rozporu se zákonem – žádný ze zákonů nedává městům
a obcím možnost tuto problematiku
jakkoli upravit.
Znečišťování silnic koňskými exkrementy je přestupkem proti veřejnému pořádku, kterého se dopustí
ten, kdo znečistí veřejné prostranství,
veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá
povinnost úklidu veřejného prostranství (§ 47 odst. 1 písm. d) zákona
č. 200/1990 Sb.). Paragraf 47 odst. 2
výše uvedeného zákona stanoví, že za
tento přestupek lze uložit pokutu do
1 000 Kč.
Pokud tedy dojde ke znečištění veřejného prostranství jakýmikoli exkrementy, je vhodné zavolat městskou policii,
která je oprávněna danou situaci řešit.
Kontakt na Městskou policii Černošice:
Černošice, ulice Kladenská 1151,
Tel.: 251 642 153,
605 255 450, 724 060 620
mestska.policie@mestocernosice.cz

Ing. Jana Ullrichová,
vedoucí odboru kancelář starosty

z města a okolí

Rok 2008 – rok plný jubileí

Letošní rok je bohatý na různá kulatá jubilea. Některá stojí za oslavu, na
některá máme jen neblahé vzpomínky.
Devadesát let od vzniku svobodné hráli právě Sokolové. Připomeňme tedy
Československé republiky (28. 10. 1918), ty nejznámější slavné bitvy na ruské fronsedmdesát let od mobilizace čsl. armády tě u Zborova a u Bachmače, ve Francii
a potupné Mnichovské dohody (29. 9. sokolská rota Nazdar rozhodla v bitvě
1938), šedesát let od vzniku nesvobodné u Arrasu o vítězství. V Itálii na řece Piavě
Československé republiky (25. 2. 1948), a u Doss Alto vypsali Rakušané dokonce
čtyřicet let od „bratrské“ sovětské oku- za každého zajatého českého legionáře
pace již tak nesvobodné Československé peněžitou odměnu a 14 dní dovolené.
socialistické republiky (21. 8. 1968).
Trochu to připomíná ne příliš vzdálenou
A navíc ještě černošický Sokol slaví dobu, kdy za odstřel svého spoluobčana,
letos 95. výročí od svého založení. Takže toužícího po svobodě, byly slavnostně
až na první a poslední jubileum jsou to předávány kvalitní sovětské hodiny značvzpomínky více než chmurné. Vybereme ky Poběda a udělovány tři dny dovolené.
si tedy výročí nejaktuálnější – 28. říjen
28. říjen 1918
1918 – trochu i z pohledu pamětníků té
Jména osobností, jako byli Masaryk, Štedoby následné.
fánik, Beneš, Švehla, Scheiner, Rašín či KraVznik samostatného státu Čechů a Slo- mář – mužů 28. října 1918 – nemusím přiváků byl výsledkem mnoha desítek let pomínat. Při převratu 28. října a v měsících
předchozího domácího úsilí o vymanění poválečného udržování pořádku se však
se ze svazku rakousko-uherské monar- opět osvědčil Sokol. Pod vedením z vězení
chie. V létech 1914 až 1918 se k němu při- propuštěného starosty Sokola Dr. Josefa
pojil i politický odboj exilový a následně Scheinera, který zorganizoval sokolskou
i vojenský v Rusku, ve Francii a v Itálii. Národní stráž, byl zabezpečen pořádek
Zde se na zvratu a výsledku 1. světové i ochrana majetku. Dr. Scheiner byl také
války, ve které byly poraženy mocnosti prvním velitelem domácí čsl. armády.
Rakousko-Uhersko a Německo, podíleli
Sokolové museli zasáhnout do bojů ješi naši legionáři.
tě jednou v roce 1919, kdy na Slovensko
Rakouská monarchie byla po dlouhou vtrhly hordy maďarských vojáků v obřadu desetiletí nazývána „žalářem náro- dobí, kdy maďarští komunisté a sociální
dů“. To se tehdy ještě netušilo, že za pár let demokraté vytvořili Maďarskou republiku
poznáme na vlastní kůži, co je to skutečně rad po sovětském způsobu. Slovensko tak
žalář národů. Poznali jsme ho v podstatně chtěli odtrhnout od republiky a nastolit
tvrdším, destruktivnějším a zločinnějším
tam komunistický režim. Byl proto zřízen
měřítku.
pluk Stráže svobody, složený ze sokolských
1. světová válka a naši legionáři
dobrovolníků, kteří znovu nasazovali své
Zde budiž připomenuto, že důležitou životy, aby zachránili naši republiku před
úlohu v našich zahraničních legiích, které prvním bolševickým nebezpečím. Tehdy
vynikly svou statečností a vlastenectvím, se to ještě podařilo.
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z města a okolí
Zde bych chtěl připomenout, jak se
tehdy zachovala naše vděčná vlast ke
svým hrdinům. Mnoho legionářů, kteří
se osvědčili v bojích, našlo své uplatnění
jako zkušení velitelé mladé československé
armády. Mnozí získali privilegovaná místa
ve veřejné správě a v úřadech. I váleční
invalidé našli své uplatnění, i když to byly
tak zesměšňované trafiky, které však zajišťovaly slušné živobytí. Všeobecně legionáři
požívali úcty a vděčnosti celého národa.

životy za svobodu nejen svého národa, ale
i za svobodu svých budoucích mučitelů
a vrahů. Z řad vlastních spoluobčanů!
Vzorem byl T. G. Masaryk

Patřím ke generaci, která zažila, bohužel, období dvou totalitních režimů – nacistického a komunistického. Měli jsme
ale také to štěstí, že jsme alespoň v mládí
zažili i vzájemné lidské vztahy, morálku
a atmosféru 1. Československé republiky.
Naši rodiče nás vychovávali ke slušnosti,
A zde si vzpomeňme, jak dopadli hrdi- pravdě, vzájemné úctě, poctivosti a vlasnové, kteří bojovali za svobodu své vlasti tenectví. Tehdy jim v tom ještě pomáhala
v 2. světové válce v zahraničních armá- i škola, církve i Sokol. Všichni měli před
dách. Gottwaldova vláda se jim odvděčila sebou jeden velký vzor – prvního prezizpůsobem sobě vlastním: tvrdé výslechy, denta Tomáše Garrigue Masaryka. Osobmučení, zabíjení ve věznicích i na popra- nost, která morální zásady nejen hlásala,
vištích, dlouhá léta věznění a tvrdé práce ale jimi se i řídila a vyžadovala je i od
za nelidských podmínek v komunistických ostatních. A to bylo dobře.
věznicích, uranových i jiných koncentrač- Jiří Růžička, dlouholetý člen Sokola Černošice
ních táborech. Tito hrdinové nasazovali
a předseda Českého svazu PTP

Tak vítali lidé v Praze svého prezidenta Osvoboditele

24

z města a okolí
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4 – Bolševici chycení po přepadení jedné z železničních stanic, obsazené legionáři.
3 – Pancéřový vlak.
2 – Takových hřbitovů s pomníky našich padlých legionářů jsou podél sibiřské magistrály
desítky. Dnes jsou vyhledávány a opravovány.
6 – I taková může být bratrská pomoc, psal se rok 1968.
1 – T. G. M. mezi svými legionáři.
5 – Slováky v jednání o vzniku republiky zastupoval Milan Rastislav Štefánik.
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Černošická pláž ukončila další úspěšnou sezónu
Městská pláž pod mokropeským jezem má za sebou další, na kulturní a sportovní pořady
bohatou sezónu. Podařilo se to především díky spojení s australskou surfovou značkou Rip
Curl a dalšími sponzory. Od začátku sezóny se v areálu pláže uskutečnily dva dětské dny, dva
turnaje v plážovém volejbalu, dva koncerty známých hudebních skupin a závody na kolech
a skateboardech v městském skateparku s hodnotnými cenami pro vítěze. Ve velkém stylu se
pak odehrálo rozloučení s létem, které se na pláži uskutečnilo v samém závěru srpna.
Program této závěrečné a asi největší letní akce zahájili o druhé hodině odpolední
Dj´s Wasguez a Pescado. To pravé ořechové
však nastalo až večer. Odstartovala jej předkapela Dub in the trip v jejímž rytmu ska
se nedočkavě pohupovali ti, kteří čekali na
to hlavní. To přišlo o deváté večerní. Pětisethlavý „kotel“ se nahrnul před pódium,
kde už byla hlavní kapela večera - Skyline
- připravena odstartovat svou show.
A opravdu to rozjela. Její vystoupení doprovázené super světelnými efekty přivedlo
posluchače doslova do varu. Byla to hodina
toho nejlepšího, co mohla kapela nabíd-
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nout. I její nová zpěvačka se předvedla
v tom nejlepším světle.
Po skončení skvělého vystoupení kapely
Skyline přišlo na řadu uklidňující promítání Samotářů, které trvalo skoro do
půlnoci. Tím skončila i celé prázdninové
rozloučení.
Na závěr bych chtěl touto cestou poděkovat všem, kteří pomohli tuto skvělou
závěrečnou akci uspořádat. A zároveň bych
se chtěl omluvit lidem z okolí pláže za hlučnost způsobenou touto akcí.
Za RipCurl pláž Černošice Vašek David,
vasek@ripcurl-plazcernosice.cz

z města a okolí

Kvítek – iniciativa, které si město velice váží

Počátkem září otevřely své brány našim nejmenším obě černošické mateřské školky. Nedostalo se ale na všechny, kapacita školek nestačí uspokojit všechny rodiče žádající o umístění
svých dětí. Což ovšem není problém pouze našeho města, vždyť jen v sousedních čtyřech
obcích se nedostalo v průměru na šestadvacet dětí, tedy na více než stovku. Neuspokojení
rodiče se obracejí na město s tím, aby místa v předškolních zařízení zajistilo. To je však,
alespoň v nejbližší době, věc nerealizovatelná. Navíc péče o ty nejmenší je jako stvořená pro
soukromou aktivitu, která by nedostatek míst alespoň částečně nahradila.
První vlaštovkou se v tomto směru stala práci s dětmi. Myšlence vybudovat ve městě
nová mateřská škola Kvítek paní Mgr. Otto- školku nahrála i skutečnost, že v současné
manské. Nabídla 25 míst a tato kapacita byla době je ve stávajících školkách nedostatek
okamžitě naplněna. Což samozřejmě stojí za míst. Pro tento školní rok je naše školka
pár otázek:
Kvítek s kapacitou dvacet pět míst naplněna
Paní magistro, co vás vedlo k myšlence vy- a my věříme, že tomu tak díky péči, prostředí
a programu bude i v dalších letech.
budovat školku?
Město vaši iniciativu podporuje. Jak se to
Byla to představa svobodné tvůrčí práce
projevilo
v praxi?
s dětmi, která mě lákala již dlouho, a letos se
mi podařilo svůj plán zrealizovat. S manžeVýrazně nám pomohl černošický stavební
lem jsme postavili ve staré zástavbě rodinný úřad, neboť stavbu naší školky jsme realizodům, v jehož podkroví je umístěna školka. vali pod velkým časovým tlakem. Konkrétně
Prostory školky byly od začátku projektu bych pak chtěla poděkovat panu Jiránkovi za
pečlivě promýšleny tak, aby splnily všechny vstřícný postoj a pomoc při vyřizování všech
hygienické a požárně-bezpečnostní poža- nezbytných administrativních úkonů.
davky a zároveň co nejlépe vyhovovaly při
Ptal se Stanislav Janovský

Popřát mnoho úspěchů Kvítku přišli i starosta Aleš Rádl a místostarostka Helena Langšádlová.
Jak zdůraznil pan starosta, město si této iniciativy velice váží a bude ji podporovat například
při pořádání Dětských dnů či jiných akcích celoměstského charakteru.
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44. schůze rady města
konaná 11. srpna 2008
Odbor investic a správy majetku
rada souhlasí se stavbou rodinného domu na
pozemku parc. č. 2917/95 v Ostružinové ulici podle
předložené dokumentace
• rada souhlasí s vybudováním studny na pozemku
parc. č. 2917/107 v Malinové ulici podle předložené
situace
• I. rada souhlasí se stavbou garáže a krytého bazénu na pozemku parc. č. 846/55 v Leknínové ulici
podle předložené dokumentace; II. rada souhlasí
s přesahem požárně nebezpečného prostoru garáže
na pozemek města parc. č. 846/1
• rada souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 1832/2 v Chebské ulici podle předložené dokumentace
• rada souhlasí s podpisem smluv pro přípojku NN
pro kameru městské policie na křižovatce ulic Dobřichovická – Slunečná
• rada bere na vědomí Žádost o úpravu povrchu Čajkovského ulice
• rada souhlasí s vybudováním samostatného
přívodu el. energie pro automatickou tlakovou stanici požárního vodovodu v DPS firmou Brožek ml.
– elektro za cenu 57 920 Kč bez DPH
• rada ve věci Projektová dokumentace dopravní
a technické infrastruktury oblast Vápenice – plánovaná
nová MŠ (komunikace včetně přechodu přes vodoteč,
parkoviště a kruhového napojení) vybírá nabídku fy
Pikaz, s. r. o., v celkové ceně 315 800,00 Kč (bez DPH)
• rada ve věci Projektová dokumentace dopravní
a technické infrastruktury oblast Vápenice – plánovaná nová MŠ (veřejný vodovodní a kanalizační řad)
souhlasí s nabídkou fy AVOZ – Ing. Aleš Voženílek
v celkové ceně 50 000 Kč (celková cena včetně
DPH)
• rada ve věci Projektová dokumentace dopravní
a technické infrastruktury oblast Vápenice – plánovaná
nová MŠ (plynofikace) souhlasí s nabídkou fy AVOZ
– Ing. Aleš Voženílek v celkové ceně 38 000 Kč (celková cena včetně DPH)
• rada ve věci Navazující PD VaK oblast Habřiny
do stávajících oblastí čistého bydlení ukládá odboru
investic předložit 3 nabídky na zpracování potřebné
PD
• rada ve věci Výstavba veřejného vodovodního
a kanalizačního řadu ulice Husova vybírá nejvýhodnější nabídku společnosti Aquaconsult za cenu
2 098 000 Kč (bez DPH)

•
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•

rada ve věci Výstavba veřejného vodovodního
a kanalizačního řadu v oblasti V Olšinách vybírá nejvýhodnější nabídku společnosti Aquaconsult, s. r o.,
za cenu 1 219.290,00 Kč (bez DPH); podmínkou
realizace části díla, které se nalézá v nově vzniklých
komunikacích, je uzavření plánovací smlouvy na spolufinancování díla s vlastníky dotčených pozemků
• rada ve věci Vybudování propustku přes rokli
v oblasti V Olšinách vybírá nejvýhodnější nabídku
společnosti Reimo, a. s., za cenu 834 010,49 Kč (bez
DPH); podmínkou realizace je uzavření plánovací
smlouvy na spolufinancování díla
• I. rada ve věci Veřejná zakázka na provozovatele
VaK – Schválení výběru zhotovitele a pověření k uzavření smlouvy schvaluje výsledek zadání veřejné
zakázky – vítězná nabídka společnost AquaConsult,
s. r. o., za cenu 5 856 000 Kč bez DPH/4 roky; II. rada
ukládá starostovi města podepsat smlouvu s vítězem
soutěže, společností AquaConsult, s. r. o.
• rada ve věci Rekonstrukce Karlštejnská CENTRUM
– rekonstrukce V+K souhlasí s provedením této akce
a vybírá nejvýhodnější nabídku společnosti Aquaconsult, s. r. o., v ceně 648 169 Kč bez DPH
• I. rada ve věci Odvodnění křižovatky ulic Karlštejnská × Fügnerova nesouhlasí s nabídkou Strabag
a ukládá odboru investic navrhnout jiné technické
řešení (realizované vlastními zdroji – TS); II. rada
ukládá odboru investic navrhnout jiné řešení křižovatky Jansova × Libušina, než je stávající stav
• rada ve věci Rekonstrukce chodníků v ulici Karlštejnská: konstatuje, že dílo nelze provést jinak, než
jak je schváleno v projektu (projekt předpokládá
zámkovou dlažbu s bezpečným povrchem pro
pohyb chodců), který byl součástí zadání veřejné
zakázky
Odbor kancelář starosty
• rada bere na vědomí Projekt z operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost (projekt zřízení
školního poradenského centra při ZŠ)
• I. rada souhlasí s navýšením odměn předsedům,
členům a zapisovatelům okrskových volebních
komisí pro volby zastupitelstva kraje 17. a 18. 10.
o částku 200 Kč hrazenou z prostředků města
• I. rada stanovuje paušální částku pro úhradu elektrické energie ve společných prostorách DPS pro rok
2008 ve výši 147 Kč
• I. rada souhlasí s doplněním ceníku poskytovaných služeb pečovatelské služby v DPS o položku
výdej oběda včetně donášky za cenu 5 Kč/ks; II. rada
ukládá vedoucí odboru kancelář starosty zajistit
informování příjemců pečovatelské služby o této
změně

z radnice
Odbor dopravy
rada ukládá technickým službám osadit dopravní
zrcadlo (křižovatka ul. Mokropeská × Školní) v souladu s vydaným stanoviskem
• rada souhlasí s umístěním dopravního zrcadla
(výjezd od pozemku č. parc. 5125/33 na ul. Topolská) za podmínky, že žadatel uhradí 2/3 nákladů na
zrcadlo, 1/3 se bude podílet město, instalaci zrcadla
provedou technické služby
• I. rada ve věci Zřízení bezbariérového přístupu
na zastávce Černošice-Mokropsy bere na vědomí
a souhlasí s navrhovaným řešením; II. rada ukládá
odboru investic předložit nabídku na zpracování PD
řešení průchodu chodníku, které bude předloženo
SŽDC k odsouhlasení
Odbor kultury
• I. rada ve věci Aktuální dotační tituly Mikroregionu Dolní Berounka pověřuje vedoucího odboru
investic pro projekt č. 1 vytipováním vhodných
autobusových zastávek k rekonstrukci nebo míst pro
výstavbu zastávek nových, vypracováním rozpočtu
a zajištěním stavebního povolení; II. rada pověřuje
vedoucího odboru kultury pro projekt č. 2 vytipovat
vhodné kulturní akce a připravit všechny podklady
dle požadavku Mikroregionu D. B. do 31. 1. 2009;
III. rada pověřuje vedoucího odboru investic pro
projekt č. 3 zahájit přípravnou fázi, cenové odhady
předložit radě do 31. 11. 2008 a vybraným projektům
zajistit stavební povolení do 20. 3. 2009
• rada souhlasí s poskytnutím peněžního daru
1 500 Kč sdružení zastoupenému Lumírem Apltauerem
Různé
• rada ukládá TS průběžně kontrolovat zelené pásy
(nyní ulice Jabloňová) a pro zajištění bezpečnosti
odstraňovat svévolně umístěné kameny a jiné překážky
• rada ukládá technickým službám prořezat břízu
zakrývající dopravní značku Mokropeská, Slunečná,
a nadále průběžně sledovat viditelnost dopravních
značek ve městě
• rada stanovuje termíny jednání rady města, a to
1., 15. a 29. září, 13. a 27. října, 10. a 24. listopadu,
8. a 22. prosince 2008, 5. ledna 2009.

•

45. schůze rady města
konaná 1. září 2008
Odbor investic a správy majetku
rada nesouhlasí s vybudováním kanalizační
přípojky k domu č. p. 50 (restaurace Monopol)
v Radotínské ulici podle předložené dokumentace

•

kvůli stavební uzávěře a ukládá investorovi najít jiné,
vhodnější technické řešení, které nebude mít nároky
na zásah do živičného povrchu komunikace Sadová
• před konečným rozhodnutím rady ve věci Přístavba garáže na pozemcích parc. č. 249, 250/1 a 250/2
ulice V Horce je nutno doložit okótovanou koordinační situaci obou staveb (RD + přístavba garáže)
s vyznačením přístupů, příjezdů, parkování pacientů
a napojení na infrastrukturu a s výpočtem zastavěných a zpevněných ploch; současně je nutno doložit
řez příjezdové komunikace
• rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě NN pro
č. e. 107 v Jasmínové ulici podle předložené situace
a uděluje pro tuto stavbu výjimku ze stavební uzávěry č. 5/2006
• I. rada ve věci Stavba rodinného domu na pozemku
parc. č. 4502/4 – oblast V Topolích souhlasí se stavbou
RD dle předloženého návrhu a uděluje pro stavbu
výjimku ze stavební uzávěry; II. rada nesouhlasí se
stavbou garáží s ohledem na zátopové území
• rada souhlasí se stavebními úpravami rodinného
domu č. p. 36 v ulici U Vodárny podle předložené
dokumentace a pro tyto úpravy uděluje výjimku ze
stavební uzávěry
• rada ve věci Přístavba (podkroví + garáž) rekreační
chaty č. e. 0936 – Zátoka radosti požaduje upravit PD
podle regulativů ÚP
• rada souhlasí s vybudováním odlučovače ropných
látek pro budoucí objekty stavebnin v Radotínské
ulici podle předložené dokumentace a v souladu se
svými předchozími vyjádřeními z 20. 9. 2007 a 10. 7.
2008 uděluje pro tuto stavbu výjimku ze stavební
uzávěry
• rada souhlasí se stavbou rodinného domu na
pozemku parc. č. 2917/97 ve Větrné ulici podle
předložené dokumentace, souhlasí s přesahem požárně nebezpečného prostoru na pozemek města
ve Větrné ulici, souhlasí se sklopením obrubníků za
podmínky, že sklopení obrubníků, vybudování zpevněné plochy před vstupem a vjezdem na pozemek
a oprava snížených obrubníků u původního vjezdu
bude provedeno bez porušení asfaltového povrchu
komunikace (stavební uzávěra)
• rada souhlasí se stavebními úpravami garáže na
pozemku parc. č 2404/2 ve Střední ulici podle předložené dokumentace
• vzhledem k tomu, že ve věci Zpevněné plochy na
pozemku města parc. č. 2917/62 – Brusinková ulice je
chodník předpokládán na druhé straně komunikace

(Pokračování na str. 32)

29

z města a okolí

Černošická míle získává na popularitě

Více než dvě stovky malých i velkých, místních i přespolních milovníků jízdy
na kolečkových bruslích si v sobotu 6. září přišly vyzkoušet své umění a fyzickou
připravenost na již 2. ročník Černošické míle. Jak pořadatelé slíbili, každý z nich si
našel „svou“ soutěžní kategorii a také soutěžní vzdálenost, na kterou si troufal.
Na kvalitním asfaltovém povrchu ulice Zd.
Lhoty, kudy vede i během roku hojně využívaná cyklotrasa z Prahy do Plzně, bojovali ti
nejmenší na čtyřsetmetrové trati, pro větší
a zdatnější byla připravena trať mílová a ti,
kteří si chtěli připsat body do Českomoravského bruslařského poháru, který se konal pod
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názvem O InLine Cup, museli odkroužit deset
okruhů v celkové délce šestnácti kilometrů.
O věhlasu černošického inline závodu
svědčí i fakt, že sem, pochopitelně i se svými kolečkovými bruslemi, zavítal hejtman
Středočeského kraje Petr Bendl (na snímku
předává ceny závodníkům v nějnižší věkové

z města a okolí
kategorii). Zúčastnil se skvěle obsazeného
závodu na jednu míli a nevedl si špatně
– skončil uprostřed startovního pole.
Rovněž iniciátor a neúnavný propagátor
Černošické míle, starosta Černošic Aleš Rádl,
se v poli soutěžících neztratil. Bylo vidět,
že během roku pilně trénoval.
A kdo měl chuť se po

skončení závodního odpoledne bavit dál, pro
toho byl připraven exhibiční program v černošickém skateparku a poté i večerní afterparty na černošické městské pláži.
(sj)
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(Dokončení ze str. 29)
a strana přiléhající k pozemku žadatele je zamýšlena
jako zelený zasakovací pás, se zpevněním celé plochy
tak jak je provedena rada nesouhlasí; rada souhlasí s provedením dlažby pouze v prostoru vjezdu
a vstupu, ostatní plochy požaduje odstranit
• rada souhlasí s výstavbou modlitebny Církve
Bratrské na pozemcích parc. č. 2014/5 a 2014/21
v Hradecké ulici podle dokumentace předložené ke
stavebnímu povolení
• rada souhlasí s výstavbou vrtané studny na pozemku parc. č. 2917/50 v Brusinkové ulici podle
předložené situace
• rada ve věci Stavba sklípku na pozemku parc.
č. 5129/96 – Topolská ulice – žádost o výjimku ze
stavební uzávěry s ohledem na to, že stavba netvoří
překážku (není v aktivní zóně toku řeky), se stavbou
sklípku souhlasí
• rada souhlasí se stavbou rodinného domu a skladu
zahradní techniky na pozemcích parc. č. 5617, 5618
a 5619 v Kyjevské ulici podle předložené dokumentace a uděluje pro tyto stavby výjimku ze stavební
uzávěry
• rada souhlasí s přestavbou chaty č. e. 128 v osadě
V Topolích podle dokumentace předložené dne 2. 7.
2008 za podmínky, že nedojde ke zvětšení stávající
zastavěné plochy, a pro tuto stavbu uděluje výjimku
ze stavební uzávěry
• rada souhlasí s již provedenou přístavbou rekreační
chaty č. e. 35 v osadě Na Vírku pod podmínkou, že
před kolaudací stavby dojde ke sloučení pozemků parc.
č. 4193 a 4195 a bude odstraněna chata č. e. 36 a uděluje pro tuto přístavbu výjimku ze stavební uzávěry
• rada bere na vědomí dopis – Městské centrum
Černošice
m rada ve věci Netěsnost vodovodní přípojky u RD
č. p. 386 – Jičínská ulice – žádost o úhradu škody požaduje informaci: zda přípojka je či není v majetku
města a zda k poškození uvedené přípojky došlo
vlivem činnosti prováděné pro město
• rada ve věci Porucha dodávky pitné vody – Radotínská ulice žádá fy Aquaconsult podat zprávu o dané
situaci a případně navrhnout vhodné řešení
• rada souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy na
obecní byt v domě č. p. 286 v ulici V Mýtě o 1 rok
• rada ve věci Rekonstrukce komunikace Lipová
– přeložka sloupu venkovního vedení NN souhlasí
s přeložkou vedení NN, včetně odstranění sloupu
v Lipové ulici, podle cenové nabídky
• rada bere na vědomí přijetí registračního listu
akce Oprava povrchu komunikací v ulicích Lipová
a Poštovní s příslibem dotace
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• rada ukládá odboru investic zvýšit jednostranně
nájemné u bytů v DPS, kde to zákon umožňuje, a to
k 1. 1. 2009
• rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na
rekonstrukci autobusových zastávek ve městě dle
výběru
• rada souhlasí s realizací křižovatky Táborská
– Kladenská podle předložené cenové nabídky
v rámci probíhající rekonstrukce komunikace Kladenská s vypuštěním realizace odvodňovacího žlabu
(ACO DRAIN)
• rada neuděluje výjimku ze stavební uzávěry na
povrch Mánesovy ulice pro opravu a napojení
kanalizační přípojky pro pozemek parc. č. 1481; na
uvedenou lokalitu je vyhlášena stavební uzávěra
• rada nemá námitek proti přijetí pozemků formou
daru a proti vybudování navrhované infrastruktury
– oblast Vápenice dle předloženého návrhu – a ukládá právničce města vypracovat příslušnou smlouvu
a předložit ji na příštím jednání zastupitelstva
• I. rada v souvislosti s plánovaným budováním
nové části vodovodního a kanalizačního řadu v ulici
V Olšinách souhlasí s navrhovanou směnou pozemků – oblast Lavičky-Habřiny – a doporučuje ji zastupitelstvu ke schválení za podmínky, že oddělovací
GP a ÚR zajistí vlastník; II. rada pověřuje právničku
města vypracováním příslušné smlouvy a následně
jejím předložením k projednání zastupitelstvu města
• rada ve věci Neoprávněný zábor pozemku v ulici Javorová pověřuje právničku města vypracovat právní
rozbor včetně navrhovaného řešení a tyto materiály
předložit k projednání na příštím zasedání zastupitelstva města
• I. rada doporučuje zastupitelstvu projednat
a schválit bezúplatné nabytí pozemku vedeného
v katastru nemovitostí KÚ pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha-západ pro obec a k. ú.
Černošice ve zjednodušené evidenci dle PK, a to
pozemku č. 146/2 o výměře 67 m² v obci a k. ú. Černošice zaps. na listu vlastnickém 2629, a to uzavřením darovací smlouvy dle ust. § 628 a následně o. z.
s jeho spoluvlastníky tak, jak výše uvedeno, s tím, že
město zajistí údržbu a úklid části chodníku na tomto
jím nabytém pozemku
• rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit budoucí bezúplatné nabytí pozemku č. 344 vedeného v katastru nemovitostí KÚ pro Středočeský
kraj, Katastrálního pracoviště Praha-západ, doposud
zapsaného na listu vlastnickém 602 ve zjednodušené

z radnice
evidenci dle PK, na kterém je situována komunikace
Střední v Černošicích, a to po dodatečném projednání dědictví darovací smlouvou uzavřenou s dědici
• rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit budoucí bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 396/
12 o výměře 19 m², vedeného v katastru nemovitostí
KÚ pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Praha-západ, doposud zapsaného na listu vlastnickém 3066, na kterém je situován chodník v ulici
Komenského v Černošicích, a to po dodatečném
projednání dědictví darovací smlouvou uzavřenou
s dědici
• I. rada doporučuje zastupitelstvu projednat
a schválit budoucí bezúplatné nabytí pozemku
parc. č. 396/11 o výměře 29 m², vedeného v katastru
nemovitostí KÚ pro Středočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Praha-západ, doposud zapsaného na listu
vlastnickém 10317, na kterém je situován chodník
v ulici Komenského v Černošicích, a to po dodatečném projednání dědictví darovací smlouvou uzavřenou s dědici
• rada žádá odbor investic ve spolupráci s odborem
kultury navrhnout radě města umístění horolezecké
stěny – dotace Mikroregion Dolní Berounka
Finanční odbor
• rada souhlasí s úhradou finančních nákladů, které
vznikly Sdružení s dětmi a pro děti v souvislosti
s pobytem souboru Wenus z polského města Olešnica v Černošicích v celkové výši 8 211 Kč dle doložených dokladů
• I. rada ve věci Výběrové řízení na veřejnou zakázku na služby ve zjednodušeném podlimitním řízení
s názvem „Poskytnutí úvěru městu Černošice ve výši
12 000 000 Kč“ na akci Černošice – rekonstrukce komunikace Kladenská souhlasí s postupem uveřejnění
výběrového řízení a oslovením 5 bankovních institucí; II. rada souhlasí s navrženým složením sloučené
komise pro otevírání obálek a hodnocení došlých
nabídek
• rada bere na vědomí Dotační a grantová řízení
2008–2009 (národní dotace)
Odbor kancelář starosty
• rada města bere na vědomí Podnět zastupitelky
– k projednání radě města
Odbor kancelář tajemníka
• I. rada ve věci Projekty z operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost – nabídky souhlasí
s financováním navrženého projektu: Rozvoj lidských
zdrojů ve veřejné správě a ukládá vedoucí kanceláře
tajemníka neprodleně zahájit práci na zpracování

projektu a zajistit podání projektu do konce výzvy;
II. rada vybírá jako zpracovatele projektů společnost
RAVEN EU Advisory, a. s., a ukládá odboru kancelář
tajemníka zajistit podepsání smlouvy na zpracování
projektu za podmínek uvedených v nabídce
• rada jmenuje s účinností od 1. října 2008 Mgr. Jana
Loušku vedoucím odboru sociálních věcí a zdravotnictví
Technické služby
• rada ve věci Ceník nabízených služeb odboru technické služby schvaluje navrhované navýšení cen
• rada pověřuje referenta odboru technické služby
paní Renátu Petelíkovou uzavíráním smluv s podnikateli o využití systému zavedeného Městem Černošice pro nakládání s komunálním odpadem
Odbor dopravy
• rada souhlasí s umístěním poutače Instalatérství
do 15. 10. 2008
• I. rada schvaluje umístění dopr. zrcadla na křižovatce ul. Dobřichovická × Javorová a taktéž posunutí
dopr. značení „Zóna 40 km/h“; II. rada ukládá odboru dopravy projednat dopravní opatření s Policií ČR
a SÚS Kladno; III. rada ukládá technickým službám
po schválení příslušnými orgány umístit dopr. zrcadlo do uvedené křižovatky a posunout dopr . zn.
„Zóna 40 km/h“ za označníky města
Odbor kultury
• rada souhlasí s odpuštěním vstupného starobním
důchodcům na akce pořádané odborem kultury
• I. rada souhlasí se zřízením plakátovacích ploch
v jednotném standardu; II. rada ukládá technickým
službám zřídit plochy dle návrhu (Dr. Janského u pekárny – náhrada za odstraněnou nástěnku odboru
kultury; Masopustní náměstí vedle tel. budky – malá
nástěnka jen pro OK; Slunečná u autobusové zastávky;
na autobusové zastávce u Transformátoru; Husova
ulice mezi ul. Vrážskou a Alšovou)
Různé
• rada ve věci Podnět radě města – zřízení kontejnerového stání na křižovatce ulic Školní/Kladenská
vedle objektu Městské policie konstatuje, že v jednom
ze svých předchozích usnesení uložila technickým
službám vybudovat na daném místě po skončení
stavebních prací dětské hřiště
• rada souhlasí s názvem nové ulice – Jitřní a doporučuje zastupitelstvu města k odsouhlasení
• rada mění termín 48. schůze rady města na středu
29. 10. 2008.
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Na setkání jubilantů zněly lidové písničky i Paganiniho sonáta
Tradiční setkání seniorů, kteří
v Domě s pečovatelskou službou
společně slaví svá významná životní
jubilea, se tentokrát konalo 10. září.
Popřát mnoho zdraví a štěstí v dalším životě jim přišla místostarostka
Helena Langšádlová a členky sociální komise.
K všeobecně dobré náladě přispěl
i velice pěkný hudební program.
Tříletý Filípek Maštálka na kytaru
a čtyřletá Karolínka Klásková na klavír zahráli Kočka leze dírou, Sedí liška
pod dubem a ještě několik lidových
písniček, náročnější skladby pak zahrály Dana Klásková na klavír a Linda Kučerová na kytaru a na housle.
Obě pak na závěr společně přednesly
Paganiniho Sonátu č. 1.
(sj)
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Výstava připomněla 95. výročí založení Sokola Černošice

Historii i současnost sokolského hnutí v našem
městě zachytila výstava konaná v rámci oslav
95. výročí založení Sokola Černošice. Zdokumentovala nejprve období od roku 1913, kdy byla založena Tělocvičná jednota Sokol Horní Černošice, až
do padesátých let minulého století, kdy byla činnost
Sokola nuceně ukončena a poté připomněla období
od roku 1990, kdy byla obnovena Čs. obec sokolská,
až do současnosti.

Na další rozvoj černošického Sokola si spolu se všemi návštěvníky výstavy připili zleva
dlouholetý člen i funkcionář Sokola Jiří Růžička, náčelnice župy Jungmannovy Hana Fořtová,
starostka TJ Sokol Černošice Miluše Müllerová a starosta města Aleš Rádl.

35

kaleidoskop

Tajenka z minulé křížovky: Vila továrníka Antonína Paříka
Ze staveb, které stojí za bližší pozornost,
zmiňuji vilu čp. 469 továrníka Antonína
Paříka. Původně si dům nechala postavit
v letech 1906–1907 choť klenotníka z Prahy
Helena Malá. Plány tehdejší vily v alpském
stylu vypracoval místní stavitel Václav Majer. V roce 1916 zakoupil
vilu se zahradami továrník Antonín Pařík, který
následně přikupoval další
přilehlé pozemky. Z konce
20. let 20. století pocházejí
nerealizované plány velkolepé přestavby, podle
kterých měly být v suterénu umístěny dvě kuchyně
a dva pokoje pro služky, v patře jídelna a reprezentativní společenské místnosti. K přestavbě ve vysoce komfortní sídlo došlo až

v letech 1939–1940 méně známým pražským
architektem Janem Hlaváčkem. Honosný
dům pro sešlosti početné rodiny a odpočinek doplňovala architektonicky komponovaná zahrada se sochařskými doplňky. K vile
patřila ještě užitková dolní zahrada, osázená
ovocnými stromy a ostrov
s rekreačním zázemím
rodiny a přátel. Po těžkostech v období totalitního
režimu se vila v 90. letech
20. století opět dostala
do vlastnictví potomků
původního majitele, kteří
se ji rozhodli pro špatný
stav prodat. V současnosti
proběhla nákladná rekonstrukce s respektem
k původním hodnotám staršího sídla.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Spěch; osud – B. Slanisko; nádoba na pivo; kořeny se zeminou – C. Feudální statek; trenér; ženské jméno – D. Bojový plyn; Kerouacovy
iniciály; haraburdí – E. Caponeho jméno; obilnina; Severoafričan; franc. mluv.
člen – F. Symetrály; vtip; tavenina – G. Klekání; osamělý – H. Hrdlo; citoslovce rozhodnutí – I. Šachový krok; blábol – J. Dietlova sestřička; druh gibbona
– K. Okop; pramáti – L. Stará dutá míra; synova manželka – M. Koník; dužnatá
bylina; žena – N. Býv. politická strana; vraní citoslovce; péro; té – O. Historická kopie; sokolovská SPZ; slovenská číslovka – P. Norská metropole; náboženství; sokolská slavnost – R. Druhá část tajenky; židovské muž. jméno
– S. Nejinak; úloha; titul muže.
SVISLE: 1. Třída; schůze; les – 2. První část tajenky; část schodiště – 3. Jméno
psa; častý název obce; ženské jméno; nápor – 4. Literární klub; zázraky; kód
New Yorku; střešní konstrukce – 5. Tetřeví námluvy; předtím; hlíza kolokázie;
bacil – 6. Seskupení hmyzu; předložka; jako; řešeto – 7. Listnatý strom; polní
míra; severský paroháč; král vzduchu – 8. Řežba; sonda; římský císař; však
– 9. Ústecká SPZ; španěl. auto; latinská předložka; Konference o bezpečnosti
a spolupráci v Evropě – 10. Pečovat; vězení; hrnek; sokolík – 11. Sud; třetí část
tajenky – 12. Likéry; vlhka; dezinfekční prostředek.
Nápověda: D. sarin. – 5. taro. – 12. ajatin.
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Školní rok začal, prvňáčci naplnili čtyři třídy

Prvního září v osm hodin zazvonilo a prázdniny jsou nenávratně pryč. Děti jistě
šly do školy se smíšenými pocity. Co bude, s kým budu sedět, kdo mě bude učit, jaký budu mít rozvrh? Však to známe z vlastní zkušenosti. Alea acta est, tedy kostky
jsou vrženy. A to platí jak pro žáky, tak i pro učitele a rodiče.
Škola se na nový školní rok poctivě
celé prázdniny připravovala. V prvních,
druhých, šestých a sedmých třídách se
bude vyučovat podle vlastního školního
vzdělávacího plánu, který prošel vnitřní
i vnější oponenturou. Slibujeme si od
toho určitý posun od encyklopedických
znalostí k tomu, co vyžaduje moderní pedagogika a psychologie. Rozvrh celé školy
byl koncipován tak, aby v co největší šíři
umožnil dětem zapojení do zájmové mimoškolní činnosti. Připravili jsme v rámci

projektu Komunitní škola celou řadu aktivit, které budou postupně žákům nabízeny.
Samozřejmostí je příprava žáků devátých
tříd na střední školu, sportovní kroužky
a další tradiční aktivity.
Žáků opět přibylo
Naše škola se v letošním roce opět rozrostla. V současné době evidujeme přes
650 žáků. Je to více než v loňském roce,
a proto jsme otevřeli další třídu. Disponujeme tedy třiceti třídami s průměrem

Jako každý rok přišli prvňáčky uvítat zástupci města. Starosta Aleš Rádl i místostarostka Helena
Langšádlová promluvili s rodiči i dětmi, popřáli jim hodně úspěchů a slíbili jim, že město udělá
vše pro to, aby se klukům a holčičkám ve škole líbilo a bude i nadále školu podporovat. Důležitost
okamžiku zdůraznil starosta města slovy: „V tento den jste pro nás nejdůležitějšími občany
našeho města vy, naši prvňáčci.“
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přes 21 žáků na třídu. S tímto počtem se
sice neblížíme efektivní ekonomické hranici 23 žáků na třídu, ale to je způsobeno
například velikostí tříd, pracovištěm v Komenského ulici atd. Ale myslíme si, že je
to ideální počet žáků na třídu, který nám
zabezpečuje dobré podmínky pro pedagogický proces. Nižší počet žáků na třídu
souvisí i s naším přesvědčením, že první
třídy nemají být naplněny na maximum.
Adaptační fáze dětí je složitá a v průběhu
dalších let se jistě třídy naplní novými
žáky.
V letošním školním roce máme opět
čtyři první třídy. Mají dohromady 78 dětí.
Družina i jídelna postačují
Pro letošní školní rok škola zaměstnává
45 pedagogů. Školní družina má dostatečnou kapacitu k umístění žáků až do třetího postupného ročníku. I školní jídelna

je schopna zvládnout nárůst počtu žáků
a také přípravu obědů pro DPS, MŠ, ale
i pro novou soukromou mateřskou školku
paní Mgr. Otomanské.
Chystá se sportovní třída
Zkrátka a dobře, myslím, že jsme připraveni pohodově zvládnout nový školní
rok. I nadále zůstaneme školou otevřenou všem podnětům a klidné a vstřícné
diskuzi s rodiči žáků. Základní informace o škole najdete na naší www stránce
– zscernosice.cz.
Přejeme vám i nám, aby letošní školní
rok byl rokem důvěry a společné snahy.
Již teď však plánujeme nové aktivity
školy. Chceme mít sportovní třídu, chceme rozvíjet ekologické podvědomí žáků
a jejich vztah k majetku, chceme, abychom
byli školou celého města.
PhDr. Zdeněk Moucha, ředitel školy

Organizace školního roku 2008/2009
Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno
ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 29. ledna 2009. Období školního vyučování ve 2. pololetí bude
ukončeno v úterý 30. června 2009.

čtvrtek 9. dubna a pátek 10. dubna 2009.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 27. října a středu 29. října 2008.

Státní svátky České republiky
1. leden – Den obnovy samostatného českého státu,
1. květen,
8. květen – Den vítězství,
5. červenec – Den slovanských věrozvěstů
Cyrila a Metoděje,
6. červenec, – Den upálení Mistra Jana
Husa,
28. září – Den české státnosti,
28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu,
17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii.

Vánoční prázdniny budou zahájeny
v pondělí 22. prosince 2008 a skončí v pátek 2. ledna 2009. Vyučování začne v pondělí 5. ledna 2009.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2009.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne
jsou pro školy okresů Praza-západ a Praha-východ stanoveny v termínu od 9. března
do 15. března 2009.
Velikonoční prázdniny připadnou na

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.
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Pošta v Černošicích má upraveny hodiny pro veřejnost
Od 1. října letošního roku byly upraveny hodiny pro veřejnost pošty Černošice
následovně:
Pondělí:
8.00 – 11.00
13.00 – 18.00
Úterý:
8.00 – 11.00
13.00 – 17.00
Středa:
8.00 – 11.00
13.00 – 18.00
Čtvrtek:
8.00 – 11.00
13.00 – 17.00
Pátek:
8.00 – 11.00
13.00 – 17.00
Sobota:
8.00 – 10.00
Zuzana Veselá, vedoucí obvodní pošty Beroun

Den otevřených dveří v mokropeské zbrojnici
V sobotu 11. října pořádají hasiči v mokropeské zbrojnici v Srbské ulici Den otevřených dveří. Bude probíhat od jedenácté hodiny dopolední až do pozdních večerních hodin. Návštěvníci se budou moci seznámit s novou hasičskou technikou a bude
pro ně připravena i výstava o činnosti hasičského sboru.
Ivan Jerling

Hasiči budou odvážet železný šrot
Sbor dobrovolných hasičů Černošice uskuteční v sobotu 25. října sběr železného
šrotu. Těžké kusy je třeba nahlásit na telefonní čísla 251 643 388 a 728 060 508.
Sběr proběhne od 8 do 14 hodin. Pokud je to možné, připravte železný šrot až
v den sběru.
Hasiči Černošice

Výstava v Clubu Kinu pomůže „slaným“ dětem
Občanské sdružení Obrázky pro život zve na benefiční výstavu nazvanou Obrázky
pro život – Pomoc slaným dětem, která se uskuteční 2. až 20. října v Modrém domečku
v Řevnicích a od 17. října v černošickém Clubu Kino. Výstava je zaměřena na podporu nemocných cystickou fibrózou, což je závažné a zatím nevyléčitelné genetické
nemocnění, které postihuje dýchací a zažívací systém. Průvodním příznakem onemocnění je abnormálně slaný pot, proto se nemocným dětem laicky říká „slané děti“.
Právě tyto děti spolu se svými kamarády, přáteli a výtvarníky malují obrázky, které
budou na výstavě k vidění. Benefice bude zahájena vernisáží v Modrém domečku
2. října v 19.30, kde během večera proběhne i charitativní aukce některých děl. Po celou dobu konání výstavy budou obrázky volně prodejné a díky pestrosti si jistě každý
vybere ten svůj. Výstavu svými díly podpořili výtvarníci, kteří mají velké a laskavé
srdce. Akademický malíř Jiří Altmann, Petr Minka, Věra Tataro, Gennadij N. Avdějev,
Bohumil Nečas, Marie Brožová, Markéta Vydrová, Miloslav Muškát, Jana Šulistová,
Dana Cardová a další. Výstava bude pokračovat 17. října v Clubu Kino Černošice
a celý projekt zakončí velký charitativní koncert 14. listopadu v Praze Motole v klubu
Eva Váňová
2. Lékařské fakulty UK Voják, kde vystoupí lékařské kapely.
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Černošický Oktoberfest aneb Pivní slavnosti na Masopustním náměstí
Hostinec u Mlynáře a město Černošice vás srdečně zvou v pátek 3. října od 20.00
a v sobotu 4. října od 13.00 na Černošický Oktoberfest, který se uskuteční v zatepleném
maxistanu na půvabném Masopustním náměstí v Mokropsech. A co na vás čeká? Připravili jsme pro vás několik druhů piv od známých i méně známých výrobců. Můžete
se těšit na 16-ti stupňové pivo, speciality české kuchyně a spoustu zábavy. Na našem
Oktoberfestu vystoupí mnoho kapel, jako Radek Novák a Animus band, Legal Bengal,
Dixiroad, Bufalo Bill, Třehusk a Balzám, které se postarají o dobrou náladu. Jako minulý ročník i tento bude plný zajímavých soutěží a také odměn. Na stáncích si budete
moci dopřát grilované selátko, jehňátko a mnoho dalších grilovaných dobrůtek. Večer
pro vás otevřeme ve stanu cocktail bar. Pro děti bude připraven kolotoč a další atrakZa odbor kultury Pavel Blaženín
ce. Těšíme se na vaši návštěvu.

Chorus Angelus a jeho hosté zvou na společný koncert
Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus z Černošic pod vedením Lukáše Prchala a dětský pěvecký sbor při kostele Maria
Rosenkranz z Frankfurtu nad Mohanem pod vedením Karin
Mayle vás srdečně zvou v pátek 17. 10. od 19.00 do Clubu
Kino na společný koncert a přátelské posezení. Na programu
bude výběr z repertoáru obou sborů, v podání spojeného mezinárodního dětského sboru pak zazní Missa Brevis Benjamina Brittena. Jako host
vystoupí taneční soubor Pramínek černošické ZUŠ a dívčí voiceband Brécy. Vstupné
Těšíme se na vaši účast
dobrovolné.

Rory Stuart Trio vystoupí v Clubu Kino
Odbor kultury vás zve v sobotu 18. 10. od 20.30 do Clubu
Kino na koncert Rory Start tria (USA). Rory Stuart je kytarista a skladatel žijící v New Yorku. Vyrůstal v Brooklynu
a v mládí ho nejvíce inspiroval J. Coltranea a T. Monk. Na
newyorkské jazzové scéně se pohybuje od začátku 80. let
minulého století. Hrál s hudebníky jako Charlie Rouse,
Steve Nelson, Michael Cochrane, Larry Coryell, Reggie
Workman, Mike Richmond. Evropské turné absolvoval
s kapelou Steva Colemana spolu s Cassandrou Wilson,
Geri Allenem a Grahamem Haynesem. Od r. 1982 vede
svá vlastní seskupení. V současnosti jsou to dva kvartety.
V prvním hraje vedle Roryho John Ellis (sax, basklarinet)
Dan Weiss (tabla) a Brandon Owens (kontrabas). Ve druhém hrají Mark Shim (sax),
Ari Hoenig (bicí) a Matt Penman (kontrabas). Roryho Stuarta doprovodí česká rytmika
ve složení Jaromír Honzák (kontrabas – J. H. Quartet, Face of the Bass, Petr Zelenka
Quartet, Sato Santo, Bratři Ebeni) a Tomáš Hobzek (bicí – Ondřej Pivec-Organic Quar(pb)
tet, David Dorůžka Trio, Tomáš Hobzek Quartet). Vstupné 120 korun.
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Tři novinky z Lumenu

1. Začali jsme už v září

zvládli oslavit i první narozeniny. NaroCelý druhý víkend zeninovou slavnost v září měla Amálka
v září jsme čistili, drhli, z Dobřichovic a Zdenička z Černošic.
zametali, malovali, prali, Gratulujeme jim ještě jednou!
přenášeli a zařizovali
Pokud jste u nás ještě nebyli, přijďte se
nové prostory klubu ma- k nám podívat, chvíli s námi pobýt. Jste
lých dětí Lumek v Palackého ulici v Dob- srdečně zváni.
řichovicích, aby 8. září mohli přivítat 2. Začneme v říjnu
v příjemném prostředí naše děti s jejich
Centrum Lumen orgadospěláky skřítek s pohádkovou vílou.
nizuje v Dobřichovicích
Celý rok je budou očekávat vždy každý
nejen klub malých dětí
den dopoledne spolu s tetami Ditou, DaLumek, ale vypisuje také
nou, Martinou, Radkou a Renátou, které
kurzy a akce pro starší děti,
se o všechnu tu drobotinu starají.
dospělé i pamětníky. Spojující myšlenkou
Ačkoliv jsme teprve začali, už jsme všech nabízených aktivit je osobní rozvoj
každého z nás. Celou nabídku najdete
v inzerci tohoto časopisu a podrobněji na
www.ilumen.cz. Začínat budeme v říjnu na
adrese, kde sídlí také klub Lumek. Přejeme
si, aby Vás naše nabídka oslovila.

3. Zase jsou tu Aktivity
Protože se blíží podzimní prázdniny,
Akti a Vít vás, milé děti školou povinné,
očekávají na Aktivitách ve středu 29. října.
Ti z vás, kteří máte to štěstí, že máte volno
i ve čtvrtek 30. a v pátek 31., můžete trávit
i oba tyto dny formou příměstského tábora
v jejich společnosti. Jistě si vzpomínáte, že
jste se v létě na Aktivitách dostali až před
brány jejich světa. Jak to bude tentokrát?
Ranní přivítání.

Lumen, Mgr. R. Bartoníčková,
tel.: 604 134 434

Výstava Gerbrunn a jeho partnerství
Zveme vás v pátek 3. října od 17.00 do mokropeské kapličky sv. Václava na slavnostní
zahájení putovní výstavy nazvané Gerbrunn a jeho partnerství. Tato výstava postupně
putuje po všech partnerských obcích Gerbrunnu a mapuje historii všech partnerských
vztahů. Velká pozornost je věnována i Černošicím. Neváhejte proto a přijďte se podívat,
jak partnerskou spolupráci vnímají gerbrunnští. Na vernisáži vystoupí dětský lidový
soubor Pramínek pod vedením Marcely Látalové, přítomni budou zástupci našich partZa odbor kultury Pavel Blaženín
nerských měst.
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Čechomor vystoupí v Černošicích
Odbor kultury vás srdečně zve ve středu 12. 11. od 20.30 do Clubu Kino na koncert
skupiny Čechomor a jejich baskické obdoby Tapia Eta Leturia, skupiny excelentních muzikantů, kteří hrají tradiční baskickou hudbu v moderním pojetí. Čechomor asi představovat
nemusím, ale přesto si neodpustím připomenout, že tato skupina získala tři ceny Anděl
– jako Skupina roku za album Proměny a za stejnojmennou skladbu. Čechomor koncertoval s Collegiem českých filharmoniků, vydal koncertní DVD a vystupoval po celém světě.
V Černošicích bude každá kapela vystupovat zvlášť a na závěr se můžeme těšit i na společné
vystoupení. Vstupenky bude možné koupit v trafice u Václavků od 15. 10. S koupí neváZa odbor kultury Pavel Blaženín
hejte, neboť kapacita sálu bude omezena.

Pramínek již tradičně v Bechyni
Letní taneční dílna se opět vydařila. Na rozdíl od
dřívějších setkání v ní trávili týden především ti nejmladší. Odloučeni od rodičů, zato v úžasné péči svých
starších kamarádek, nám dali možnost zažít překrásné
společné chvíle plné radosti a osvěžení. Dílna byla zaměřena na rozvoj tvořivých schopností dětí v nových
netradičních prostorách. Na propojení pohybových,
výtvarných i hudebních aktivit spolupracovaly všechny tanečnice. Gotické klášterní prostory i se zahradou
se tak opět proměnily v pohádková místa plná zpěvu a tance. Vrcholem bylo závěrečné
představení dětí. Odpoledne se představily v pásmu jihočeských lidových tanců a večer
předvedly vlastní choreografické práce. Jak úžasné pro bechyňské děti, které mohou navštěvovat ZUŠ sídlící v těchto inspirativních prostorách! Jak smutné, že naše černošické děti
z tanečního oboru nemají dlouhých dvaadvacet let alespoň vlastní taneční sál. Za tu dobu
jsme připomínkovali čtyři stavební projekty na nové sály. Kolik asi peněz stály? Taneční sál
nadále stojí… v nedohlednu.
Díky ZŠ v Mokropsech je tanečnímu oboru ZUŠ propůjčena k výuce jedna třída. Dopoledne
se v ní učí a odpoledne, až se vystěhují všechny lavice a židle, zde působí taneční oddělení, ve
kterém se za dvaadvacet let vystřídaly stovky dětí. Úspěšně reprezentovaly naši ZUŠ na řadě
celostátních kol soutěží a festivalů. Dlouhodobý přínos taneční scéně byl letos odměněn Cenou ministra kultury. Lidový taneční soubor Pramínek a jeho kapela jsou známé nejen v Poberouní. I když svým vystupováním se řadí mezi propagované „outdoorové“ aktivity (vynášení
Morany, Máje, Pouť, koncerty na zahradě ZUŠ atd.), je přesto na okraji zájmu našeho města
– škoda. Díky ZUŠ v Bechyni mohlo alespoň pětadvacet dětí z tanečního oboru ZUŠ Černošice tančit i v jiných prostorách. Alespoň o prázdninách, co však ty ostatní? Taneční obor
navštěvuje přes sedmdesát dětí. Za Letní taneční dílnu Bechyně 08 Marcela a Ivan Látalovi

Břišní tance v Nevers
Občanské sdružení Nevers, společnost historických aktivit, o. s., otevírá taneční oddíl, který se
bude věnovat břišním tancům. Pokud máte zájem rozšířit naše řady a věnovat se tomuto krásnému
tanci, kontaktujte Evu Bencovou na email: benecova.eva@gmail.com. Věřím, že si s námi užijete
Tomáš Kopačka, jednatel sdružení www.nevers.cz
příjemnou zábavu a najdete nové přátele.
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Přednáška a beseda o vzniku republiky v roce 1918
Odbor kultury vás v rámci oslav 80. výročí vzniku Československa srdečně zve v pondělí 20. 10. od 19.00 do Clubu Kino na přednášku Vznik ČSR v roce 1918. Přednášející
Doc. PhDr. Ivan Šedivý, CSc., z Masarykova ústavu Akademie věd je předním odborníkem na toto téma. Jeho specializací jsou dějiny Československa v letech 1918–1938,
zejména pak politické dějiny 20. let, 1. světová válka a české země, vojenské dějiny
habsburské monarchie v letech 1789–1918 a jejich teorie. Je autorem mnoha monografií
zabývajících se naší moderní historií. Přednáška bude umocněna obrazovým materiálem
(pb)
a krátkým filmem. Po skončení přednášky bude volná beseda s přednášejícím.

Město podepíše novou partnerkou smlouvu
Město Černošice a Powiat Olešnica podepíší v památný den 28. října v sále Základní
umělecké školy ve Střední 403 partnerskou smlouvu. Mezi občany obou zmíněných
subjektů již po mnoho let existuje partnerská spolupráce, a proto se obě samosprávy
rozhodly tento fakt stvrdit podepsáním partnerské smlouvy. Daly tak zelenou dalšímu rozvoji spolupráce zejména v kulturní, společenské a sportovní oblasti. Zveme vás
v 17.00 do Základní umělecké školy nejen na tento slavnostní akt, ale též na komorní
koncert Dua In Corpore ku příležitosti 80. výročí vniku Československé republiky.
Vystoupí naši přední hudebníci Lukáš Kuta (housle) a černošická rodačka Anežka
Za odbor kultury Pavel Blaženín
Misauerová (klavír).

Slavnostní koncert u příležitosti vniku ČSR: Duo In Corpore
Město Černošice vás srdečně zve 28. 10. od 17.00 do koncertního sálu Základní
umělecké školy na slavnostní koncert Dua In Corpore, který se bude konat u příležitosti vzniku Československé republiky a podpisu partnerské smlouvy mezi naším
městem a Powiatem Olešnice. Duo In Corpore hrající ve složení Lukáš Kuta (housle)
a Anežka Misauerová (klavír) vzniklo v létě 2005 s cílem věnovat se především staré
barokní hudbě. Na programu jsou sonáty pro housle a klavír J. S. Bacha a virtuosní
skladby některých dalších autorů (Veraccini, Vitalli). Repertoár je postupně doplňován
o moderní autory (Bloch) a ve „stopovém“ množství je zastoupena i tvorba romantická (Franck). Duo In Corpore se ztotožňuje s postojem, že s klasickou hudbou je
nutno nakládat nikoliv jako se „starožitností“, ale jako s živým „světonázorem“, živou
(pb)
energií. Vstup volný.

Jan Vaclav Vanek Trio vystoupí v Clubu Kino
Odbor kultury vás srdečně zve 30. října od 20.30 do Clubu Kino na koncert Jan
Vaclav Vanek tria, které založil kytarista českého původu, narozený ve Francii, Jan
Vaclav Vanek (kytara, bici, saxofon, skladatel). Dalšími členy jsou vynikající muzikanti Laurent Sigrist (kontrbas) a Thierry Regis (piano a kytara). Trio koncertuje od
Nového Zélandu až po Spojené státy. Jeho hudební identita je založena a ovlivněna
poslechem jazzu, improvizací, flamengem, latinskoamerickou hudbou a poznáváním
jiných zemí a kultur. Koncert se koná v rámci mezinárodního festivalu Kytara napříč
(pb)
žánry. Vstupné 120 Kč.
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Týden knihoven v černošické knihovně
V týdnu od 6. do 12. října proběhne ve všech knihovnách již 12. ročník celostátně
pořádané akce nazvané Týden knihoven. Letošní motto zní: Knihovny – rodinné stříbro.
Knihovny jsou opravdu nedílnou součástí českého rodinného stříbra. Jejich úloha je ve
vzdělávacím procesu nezastupitelná, přičemž platí, že jen vzdělaní občané mohou vést stát
k prosperitě. Proto se musíme o naše rodinné stříbro náležitě starat. Mezi naše nejstarší
knihovny patří Národní knihovna v Praze, která spravuje největší knihovní fond v zemi.
Jejím sídlem je Klementinum, národní kulturní památka. Najdete zde více než šest milionů dokumentů. Další velkou knihovnou je Ústřední knihovna MKP. Ve fondu má zhruba
650 tisíc jednotek – beletrii a naučnou literaturu, noviny, časopisy, mapy, zvukové nosiče,
hudební a multimediální CD – ROMY. Tolik trochu z jiných knihoven a teď zpátky do
naší černošické knihovny. Jaké akce vám nabídneme v průběhu tohoto týdne:
1) Bezplatná registrace nových čtenářů.
2) Čtenářská amnestie na opožděně vrácené knihy.
3) V sobotu 18. října od 9 do 12 hodin zveme všechny zájemce do černošické knihovny
na Den otevřených dveří.
4) Akce Přiveď kamaráda – registrovaný dětský čtenář, který přivede přihlásit do knihovny kamaráda, dostane malý dárek.
5) Výtvarná soutěž pro děti na téma Moje nejmilejší knížka. Obrázky označené jménem,
adresou a věkem přineste do konce října do knihovny. Tři vítězné odměníme knihou.
6) Malý test pro děti Jak znám svou knihovnu:
a) Jaká je adresa knihovny?
b) Kdy je otevřeno?
c) Jak se mohu stát čtenářem?
d) Na jak dlouho si můžu knihu vypůjčit?
e) Najdeš jména českých básníků?
Jana odpoledne zvala děti na oslavu.
Maruška i narozeniny oslavila u babičky.
Maminka Evy má chatu u jezera.
Pokud nebudeš znát správné odpovědi, stačí navštívit černošickou knihovnu. Vyplněný test
přines do konce října do knihovny.
A nakonec ještě další dvě akce:
7) Nabídka vyřazených dětských knih.
8) Akce pro seniory: Moje první schůzka s Internetem.

Přijďte, těšíme se na vás!
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Černošická Alotria na zámku v Dobřichovicích
V sobotu 6. září jsme měli možnost prožít opět středověký den. Na dobřichovickém
zámku se konal 5. ročník Černošických Alotrií.
Jako každoročně byl program bohatší a i díky
tomu se Alotria těší stále vysokému zájmu návštěvníků. Vystoupili šermíři, rytíři, mušketýři,
piráti i tanečnice. Zářily stálice těchto slavností
– skupina Mericia a SHŠ Burdýři. Nově jsme si
mohli vyslechnout keltské balady v podání Beth A. Cooper z Austrálie. Děti obdivovaly dravé
ptáky, svezly se na koních či umluvily rodiče
ke koupi maket mečů a daly přednost boji „za
život, čest a slávu“ se svými kamarády. Velkým lákadlem byl i přejezd řeky obrněným
transportérem Transhospitalu Řevnice. Zemská nevládní organizace ČR předvedla vůz
a radiotechniku vojska z 60. let. Na historickém tržišti bylo možno zakoupit keramiku,
dřevěné výrobky, šperky, ručně tkaný textil, zbraně, historické sklo i medovinu, která
ostatně spolu s pivem tekla proudem. Večerní program otevřela divadelním představením
skupina W-Arlet. Ohnivou show předvedla skupina Pyroterra. Opět bylo nabito a diváci
se bavili, neboť každý další ročník Černošických Alotrií přináší něco nového. Nezbývá
tedy nic jiného, než se těšit na příští ročník a očekávat další novinky.
Eva Benecová

Alotrium bude vyučovat šerm v Polsku
Černošická skupina historického šermu Alotrium se na pozvání maršálka Opolského vojvodství zúčastnila mistrovství
Evropy v šermu mečem. Rytířský turnaj se konal v prostorách
krásného dřevěného hradu nedaleko města Byczyna, kde se
konaly i hlavní oslavy Dnů evropského kulturního dědictví
a dožínky Opolského vojvodství. I těch se skupina Alotrium
účastnila. Alotrium v Polsku reprezentovalo české pojetí scénického šermu, které je výrazně odlišné od pojetí polského,
ruského, litevského, lotyšského a španělského. Na základě
úspěšné prezentace bylo Alotriu pro příští rok nabídnuto zřízení týdenního workshopu
zaměřeného na výuku české scéniky. V Polsku se šermuje úplně jinak. Byl jsem svědkem
nelítostných kontaktních rytířských soubojů muže proti muži v plné těžké zbroji. Tento
boj neměl téměř žádná pravidla. Jediným pravidlem bylo uštědřit protivníkovi minimálně pět zásahů a strhnout vítězství na svou stranu. Opolské vojvodství je partnerským
regionem Středočeského kraje, který cestu Alotria do Polska financoval. Závěrem budiž
řečeno, že i město Černošice má v tomto vojvodství své partnerské město Lešnica. Cesta
byla pro mne velice inspirují, neboť jsem mohl pozorovat práci polských kolegů, vyměnit
si zkušenosti a navázat nové kontakty. Doufám, že mohu za nás za všechny Alotriu poděZa odbor kultury Pavel Blaženín
kovat za skvělou reprezentaci kraje a našeho města.
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