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Uzávěrka příštího čísla
je v pondělí 15. prosince
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pro volání v tísni
Tísňové volání
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Lékařská pohot.
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Policie ČR
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Městská policie Černošice
605 255 450, 724 060 620
Hasiči
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Hasiči Mokropsy

2 5164 0150

Pohotovost plyn

244 472 811–2

Pohotovost voda

602 324 785

Poruchy v el. síti

840 850 860

Veřejné osvětlení

800 101 109

Text k fotu na titulní straně:

Malí výtvarníci z mateřské školy
v Topolské si na výstavě dětských
prací v galerii sv. Václava v mokropeské kapličce zapózovali před svým
dílem nazvaném Školka na vycházce. Za toto své kolektivní dílo získali
1. místo v kategorii dětí předškolního věku a mladší ve výtvarné
soutěži Černošice – Ostrov bezpečí?!
Více se o soutěži dočtete uvnitř listu.
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Nová výstavba nesmí zatěžovat stávající obyvatele Černošic!
Zájem o nové bydlení v Černošicích je vzhledem k jejich
poloze a charakteru veliký a vyvolává tak tlaky na vznik
nových možností pro bydlení. Územní plán jasně určuje,
v kterých lokalitách je možnost výstavby nových rodinných
či bytových domů. Nejde však jen o to, nový dům pouze povolit postavit, důležité je stanovit podmínky a pravidla, jak
nové bydlení se všemi jeho důsledky integrovat optimálním
způsobem do struktury města.
Jednou ze záhlavní, mimo staveb dopravní a techkladních městských
nické infrastruktury, u kterých bude
infrastruktur je vodopožádáno o vydání veřejnoprávního
titulu k jejich provedení po 1. 1. 2009,
vodní a kanalizační síť. Vedení města s cílem nastavit rozumný rozvoj Černošic tak,
kladou takové požadavky na veřejnou
aby nezhoršoval kvalitu bydlení stávajících
technickou infrastrukturu, že je nelze
obyvatel, zadalo vypracování studie, která
bez vybudování příslušných nových staanalyzuje potřebné budoucí investice do
veb a zařízení nebo úpravy stávajících
veřejné vodovodní a kanalizační sítě. Inrealizovat,
vestice byly rozděleny do dvou oblastí:
• rada města stanovuje, že výše finančního
1) investice související s již existujícími
podílu na nezbytných změnách stávající
a připojenými objekty,
veřejné technické infrastruktury nebo
2) investice potřebné pro další rozvoj sítě
na vybudování nové veřejné technicpři realizaci nových objektů.
ké infrastruktury je pro každou jednu
novou bytovou či nebytovou jednotku
Odborný odhad potřebných investic, kte40 000 Kč.
ré je třeba dle bodu 2) vynaložit, je zhruba
12 milionů Kč v průběhu několika let.
Tím, že povinnost podílu platí pro kažJedná se především o modernizaci čerpací dou novou jednotku, vzniká dostatečná
stanice, monitorování a regulaci vodovodu, finanční rezerva. V mnoha domech totiž
obnovu vlastních zdrojů vody a úpravy čis- vznikají dvě (a v bytových domech i více)
tírny odpadních vod.
těchto bytových jednotek. Finanční toky
Stavební úřad odhadl, že v Černošicích příspěvků a investic budou odděleně sleje okolo 300 nezastavěných pozemků, které dovány a průběžně vyhodnocovány.
jsou podle územního plánu v zastavitelných
Nejdůležitějším efektem přenesení těchto
plochách. Pokud tedy přeneseme takto sta- investic na nové stavebníky je pro stávající
novené potřebné investice do souvislosti se obyvatele následující: Snižuje se celková
vznikem nové zástavby, vychází finanční velikost investic do vodovodní a kanalipodíl na jeden pozemek určený k zástavbě zační sítě, která se rozpočítává do ceny
pro bydlení na 40 000 Kč.
vodného a stočného. Budoucí kalkulace
Rada města Černošice, s cílem přenést úpravy této ceny nebudou tedy tyto intyto investice zcela na nové stavebníky, vestice zahrnovat a nutnost úpravy ceny
proto přijala následující rozhodnutí:
směrem nahoru se výrazně omezí.
• rada města konstatuje, že nové stavby
PhDr. Michal Jirout, místostarosta
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Zahájení stavby B & R Černošice, předpolí mokropeské zastávky

Počátkem října byla předáním staveniště zahájena dlouho očekávaná
stavba B & R, předpolí mokropeské železniční zastávky. Jde o jednu z nejvýznamnějších stavebních akcí realizovaných v rámci dotace z EU Regionálního operačního programu.
Architektonické řešení okolí mokro- rychleji se přesunout do svých domovů,
peské zastávky, které jsme představili vytvořit místo přímo vybízející k posejiž v březnovém a červnovém vydání zení v příjemné kavárně, ke schůzkám
Informačního listu, obsahuje B & R, nebo jen tak k relaxaci.
infobox a další prvky. Zahájená stavba
Vzhledem k tomu, že finanční dotace
bude realizována v celém rozsahu do je v rámci harmonogramu rozčleněna
konce října 2009, a to v následujících tak, aby byla využita do konce října
etapách:
2009, můžeme slíbit, že na vánoce 2009
• do konce roku 2008 budou realizová- bude tento prostor zkolaudován a tedy
ny zemní práce a práce na základech plně k dispozici obyvatelům města.
budovy informačního kiosku,
Ing. Jan Skalický,
vedoucí odboru investic a správy majetku
• během zimy budou vyrobeny veškeré
potřebné kovové konstrukce a další
průmyslově vyráběné díly,
• na jaře bude sestavena ocelová konstrukce přímo na staveništi a během
léta dotvořena hrubá stavba,
• do podzimu bude stavba finálně
dostavěna umístěním skleněných
panelů a všech dalších prvků včetně
interiéru tak, aby mohla od podzimu 2009 sloužit veřejnosti.
V průběhu jara a léta příštího roku
bude rovněž kompletně realizováno okolí infoboxu včetně cyklistické
stezky, odpočinkové zóny, B & R se
zamykatelnými boxy na kola, parčíku,
zelených a herních prvků, veřejného
osvětlení a zajímavého mobiliáře, který
jako výrazný urbanistický prvek bude
poprvé na území města použit v takové
šíři.
Celá oblast předpolí mokropeské zastávky by tak po svém dohotovení měla
ze stanice sloužící pouze pro vystoupení Průzkumné vrty pro zjištění kvality základové
půdy pro založení stavby.
cestujících, kteří mají tendenci co nej-
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OTEVŘENO × ZAVŘENO

aneb
„Chutnalo-li Vám, řekněte to přátelům, jestliže jste nebyli spokojeni, řekněte to nám.“
V letošním roce proběhl již 6. ročník soutěže OTEVŘENO × ZAVŘENO pořádané
Otevřenou společností, o. p. s., týkající se otevřenosti a naopak nepřístupnosti
úřadů veřejné správy.
Soutěž probíhá tak, že kdokoli z veřejnosti může poslat svoji nominaci.
Nominace se přijímají pro dvě kategorie (Otevřeno nebo Zavřeno) a v těchto
kategoriích pro čtyři oblasti (1. přístup
k informacím, 2. svoboda projevu a šíření informací, 3. účast veřejnosti a otevřenost rozhodování, 4. web). Nominace posuzuje porota deseti odborníků
a na základě jejich hlasování je udělena
jak hlavní cena, tak ceny v jednotlivých
kategoriích. Letos poprvé udělila ceny
také veřejnost hlasováním na internetu. Hlasování o stejných nominacích,
jak byly předloženy odborné porotě, se
zúčastnilo 600 hlasujících.
Městský úřad Černošice byl nominován v kategorii Zavřeno, a to hned
čtyřmi nominacemi ve třech oblastech.
Oblast přístupu k informacím
– celkem 20 nominací – nominace za
obstrukční nekomunikaci se zastupitelem nad věcným problémem v obci:
úředník tak dlouho sliboval a odkládal
odpověď, až uběhly tři měsíce (63 hlasů občanů, 16 bodů odborné poroty)
– 9. místo v kategorii a druhá nominace za neoprávněné odepírání informací
zastupitelce města (12 hlasů občanů,
26 bodů odborné poroty) – 13. místo
v kategorii.
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Oblast účast veřejnosti na rozhodování – celkem 7 nominací – nominace
za neprojednání významného projektu
(81 hlasů občanů, 54 bodů odborné
poroty) – 6. místo v kategorii.
Oblast web – celkem 5 nominací
– nominace za výrazné snížení obsahu webu (69 hlasů občanů, 50 bodů
odborné poroty) – 3. místo v kategorii.
Pro vítězství v kategorii hlasujících
občanů bylo zapotřebí 242 hlasů. Bližší
informace k jednotlivým nominacím
naleznete na www.otevrete.cz.
Přes nespornou snahu „anonymních“
nominovatelů se Černošice nikde
v celkových výsledcích neumístily. Je
škoda, že nominovatelé v některých
případech – například zveřejňování
informací na webu města – nejprve
nekontaktovali městský úřad. Pak by
se nestalo, že nominace byla v době
zveřejnění již neaktuální, případně
se na napadnutých věcech intenzivně
pracovalo v souvislosti s tvorbou a naplňováním nových webových stránek.
V tomto případě si dovolím malou parafrázi na výše uvedenou citaci z jídelního lístku: „Jste-li spokojeni, řekněte
to komukoli, jestliže se Vám něco
nelíbí, řekněte to nám a společně se
pokusíme věc vyřešit.“
Ing. Jana Ullrichová,
vedoucí odboru kancelář starost

z radnice

Oficiální webové stránky města znovu nabídnou diskusní fórum
Rada města Černošice rozhodla na svém zasedání 30. října o „znovuzřízení“
diskusního (registrovaného) fóra na oficiálním webu města. Operativně tak reagovala na podněty občanů, kteří chtějí své úřední záležitosti řešit z pohodlí svého
domova pomocí oficiálního diskusního fóra umístěného na městském webu.
Struktura tohoto diskusního fóra je
nastavena tak, že umožňuje přímou komunikaci mezi příslušným úředníkem
a občanem. Je možné se přímo obrátit i na
vedení města. Důvodem potřeby registrace
k této diskusi je zkušenost, že při diskusi
anonymní dochází k doslovnému zahlcení
úředníků či zastupitelů stovkami a stovkami „nesmyslů“. Slušní občané tak nemají
šanci se touto změtí dobrat toho, co od
úředníků či od svých zastupitelů opravdu
potřebují.
Anonymní diskuse
Ti, kteří mají potřebu z různých důvodů
zůstat v anonymitě, mají možnost v této
podobě diskutovat na soukromých webových stránkách www.cernosice.org. Za
obsah a formu této diskuse nenese Město
Černošice žádnou odpovědnost.
Jeden z provozovatelů těchto soukromých stránek Michal Strejček k tomu uve-

47. schůze rady města
konaná 29. září 2008
Odbor investic a správy majetku
rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě NN pro
č. p. 190 v ulici V Horce podle předložené dokumentace s tím, že město požádá ČEZ o odprodání
1 sloupu
• rada souhlasí se stavbou rodinného domu na
pozemku parc. č. 5125/91 ve Zvonkové ulici podle
předložené dokumentace
• rada souhlasí s výměnou části vodovodního řadu
na pozemku města v ulici U Vodárny pro napojení
budoucího objektu stavebnin podle předložené
dokumentace a uděluje pro tuto stavbu výjimky ze
stavebních uzávěr
• rada souhlasí se stavebními úpravami rodinného

•

dl: „Jako jeden z provozovatelů webových
stránek www.cernosice.org, na kterých
je aktivováno volné anonymní diskusní
„Fórum občanské společnosti v Černošicích“, rozhodnutí rady o umístění odkazu
vítám, neboť řeší absenci volné diskuse
na oficiálních stránkách města Černošice.
Z titulu provozovatele jsme odpovědni za
obsah diskusních příspěvků. Diskusní fórum je maximálně otevřeno komukoli bez
jakýchkoli cenzurních zásahů s výjimkou
porušení pravidel používání tohoto fóra.
Jedná se zejména o propagaci fašismu,
komunismu, podněcování k rasové nenávisti, používání extrémně urážlivých výroků a vulgarismů apod. Jsem rád, že jsme
doposud nezaznamenali takové porušení
pravidel, které by nás jednoznačně opravňovalo zasáhnout do obsahu jednotlivých
příspěvků. Za to všem uživatelům tohoto
fóra děkujeme a věříme, že tomu tak bu(red)
de i nadále“.
domu č. p. 1025 v Jičínské ulici podle předložené
dokumentace
• rada souhlasí se rozšířením kabelové sítě NN
(s vybudováním nové rozvodné skříně) pro RD
č. p. 674 v ulici Na Višňovce podle předložené situace pod podmínkou, že stavba bude provedena
v zeleném pásu a nebude žádným způsobem porušen povrch komunikace
• rada souhlasí s výstavbou vrtané studny na pozemku parc. č. 5125/4 v ulici Dr. Janského podle
předložené situace
• rada nesouhlasí s přístavbou rekreační chaty
č. e. 936 v osadě Zátoka radosti podle předložené
dokumentace vzhledem k nesouladu s regulativy ÚP
• rada souhlasí se zastřešením terasy rodinného
domu č. p. 570 v Chilské ulici a uděluje pro tuto
stavbu výjimku ze stavební uzávěry
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rada souhlasí se stavbou garáže a dílny na pozemku parc. č. 5610 v Topolské ulici a uděluje pro
tuto stavbu výjimku ze stavební uzávěry
• rada souhlasí s vybudováním telefonní přípojky
pro rodinný dům č. p. 469 v ulici Zd. Lhoty a uděluje pro tuto stavbu výjimku ze stavební uzávěry
č. 4/2005 (navrhovaná stavba nebude prováděna
v živičném povrchu komunikace) pod podmínkou,
že zámková dlažba na chodníku bude po skončení
prací uvedena do původního stavu
• rada nesouhlasí s položením zámkové dlažby nad
rozsah schváleného projektu vzhledem k vysoké
zastavěnosti pozemku u bytového domu č. p. 468
v ulici Zd. Lhoty
• rada ve věci Netěsnost vodovodní přípojky u RD
č. p. 386 – Jičínská ulice – žádost o úhradu škody souhlasí s tím, že budou žadateli v tomto odůvodněném případě uhrazeny náklady spojené s opravou
zaplavené vodovodní šachty ve výši 9 208,50 Kč
• rada nesouhlasí s proplacením nákladů na vypracování projektové dokumentace a obstarání stavebního povolení na přeložky vedení NN v oblasti centra Karlštejnská a ukládá právničce města posoudit
návrh a připravit odpověď společnosti ČEZ, a. s.
• rada vybírá nabídku fy Izolace Sing, s. r. o., v celkové ceně 23 326 Kč (vč. DPH) pro opravu ploché
části střechy na domě č. p. 404 ve Střední ulici pod
podmínkou, že nabídka obsahuje i klempířské práce
• rada souhlasí s uhrazením nákladů za stranovou
přeložku el. kabelu ve Fügnerově ulici podle předložené finanční rekapitulace
• rada souhlasí s vypracováním projektového
dodatku na připojení inženýrských sítí k prvkům
drobné architektury v prostoru centra Karlštejnská
podle předložené cenové nabídky
• rada ve věci Centrum Vráž – kulturní prostory
žádá investora o předložení projektové dokumentace skutečného provedení prostoru učeben a předložení kalkulace na prodej těchto prostor způsobem
stanoveným v platné smlouvě jako podkladů pro
úpravu uzavřených smluv; současně město žádá
o předložení nabídky na pronájem sálu v 1. PP
• rada uděluje výjimku ze stavební uzávěry pro
vybudování plynovodní přípojky k pozemku parc.
č. 1682/38 ve Větrné ulici podle předložené situace
vzhledem k tomu, že startovací jáma bude situována blízko rozhraní zpevněného a nezpevněného
povrchu komunikace
• rada ve věci Havárie sdělovacího kabelu v Alešo-
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vě ulici neuděluje výjimku ze stavební uzávěry na
povrch komunikace a doporučuje nalézt jiné řešení
havárie sdělovacího kabelu
• rada souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 17 000 Kč na vybudovanou tlakovou
kanalizační přípojku k domu č. p. 39 – Radotínská
ulice
• rada souhlasí s přijetím nabídky spol. CityPlan na
vypracování dendrologického průzkumu v lokalitě
Habřiny
• I. rada doporučuje zastupitelstvu projednat
a schválit bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 496/5
– ost. pl. o výměře 64 m² vedeného v katastru nemovitostí KÚ pro Středočeský kraj, Katastrálního
pracoviště Praha-západ pro obec a k. ú. Černošice,
zaps. na listu vlastnickém 10652, a to uzavřením
darovací smlouvy dle ust. § 628 a následně o. z.
s jeho spoluvlastníky tak, jak výše uvedeno; II. rada
ukládá PhDr. Michalu Jiroutovi, místostarostovi
města, zajistit projednání tohoto usnesení rady
města v zastupitelstvu
• I. rada doporučuje zastupitelstvu projednat
a schválit bezúplatné nabytí části pozemku parc.
č. 2075/1 vedeného v katastru nemovitostí KÚ pro
Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha-západ pro obec a k. ú. Černošice, zaps. na listu
vlastnickém 3375, a to uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě darovací a zpracováním příslušného
geometrického plánu; II. rada ukládá PhDr. Michalu Jiroutovi, místostarostovi města, zajistit projednání tohoto usnesení rady města v zastupitelstvu
• rada ve věci Dodatek ke smlouvě – Allianz-autoflotila souhlasí s podpisem dodatku č. 3 Skupinové
smlouvy č. 898122805 na pojištění autoflotily
• rada ve věci Centrum Karlštejnská – trojstranná
smlouva mezi Středočeským krajem, Městem Černošice a firmou Reimo, a. s., souhlasí s podpisem trojstranné smlouvy na rekonstrukci centra Karlštejnská, která vychází ze smlouvy o sdružení veřejných
zadavatelů a z výběrového řízení na zhotovitele
stavby
• rada ve věci Lipová ulice – žádost města o povolení
pokácení stromů a keřového náletového porostu – bere na vědomí, že proti rozhodnutí odboru životního
prostředí podalo odvolání OS Spolu; Město Černošice jako účastník řízení se může k podanému odvolání do 10. 10. 2008 vyjádřit
• rada ve věci Kladenská – méněpráce, vícepráce
bere na vědomí souhrn méněprací a souhlasí s rea-

lizací potřebných víceprací při rekonstrukci
• rada ve věci Zahradnické PD pro projekty Zeleň
k žádosti o dotace z operačního programu Životní
prostředí – Park za DPS, aleje souhlasí s realizací
potřebné projektové dokumentace dle předložené
nabídky
• rada ve věci Zateplení vnějšího pláště budov nového MÚ Karlštejnská a ZŠ Komenského – PD jako
podklad k žádosti o dotaci vybírá nabídku společnosti
TORA-F v celkové výši 248 380 Kč
• rada ve věci Stavební dozor pro realizaci akce
B&R – nádraží Mokropsy vybírá pro provedení
stavebního dozoru nabídku Ing. Jana Šimůnka
250 000 Kč
• rada vybírá pro realizaci akce Bike and Ride firmu Šulc a syn, s. r. o.
• rada souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na rekonstrukci komunikace Zvonková
• I. rada z důvodu nesplnění zadání ze strany
fy AGE project, s. r. o., revokuje svoje usnesení
z 32. schůze Rady města Černošice dne 18. 2. 2008
a ukládá odboru investic ukončit spolupráci s fy
AGE project, s. r. o., na zpracování PD „Bytový
dům Mokropsy“
• I. rada ukládá vedoucímu odboru investic realizovat možnost požádat o dotaci z Fondu obnovy
památek Středočeského kraje – prověřit možnost
čerpání dotace na rekonstrukci brány v Mokropsech
a jejího okolí; II. rada ukládá vedoucímu odboru
kultury realizovat možnost požádat o dotaci z Fondu kultury Středočeského kraje na akce našeho
města
Odbor kancelář starosty
• rada souhlasí s přijetím daru ve výši 15 000 Kč na
zlepšování bezpečnosti na místních komunikacích
v městě Černošice
Tajemník městského úřadu
• I. rada ve věci Certifikace dle normy ČSN EN ISO
9001:2001 souhlasí s nabídkou firmy CERT – ACO,
s. r. o.; II. rada ukládá starostovi města podepsat
s firmou CERT – ACO, s. r. o., smlouvu
Odbor soc. věcí a zdravotnictví
• I. rada souhlasí s objednáním 500 ks gratulací pro
jubilanty – seniory za cenu 12 Kč/ks + 19 % DPH
• rada bere na vědomí Zápis z 18. jednání komise
sociální a zdravotní dne 10. 9. 2008
• rada souhlasí s pronájmem 4 stánků dne 30. 11.
2008 (výše finanční úhrady za pronájem je celkem
2 000 Kč)

•

z radnice

rada ve věci Molo pro Park Berounka (jedna
z možných atrakcí, kterou nechal dárce na své
náklady vyrobit) přijímá molo do svého vlastnictví
pod podmínkou, že Povodí Vltavy vydá souhlasné
stanovisko s jeho umístěním, a pověřuje odbor investic vypracováním žádosti nutné pro jeho legální
umístění na vodě
Odbor dopravy
• rada ve věci Žádost o dočasnou změnu na ranním spoji – školní autobus souhlasí s dočasnou
změnou za podmínky, že bude stav školních spojů
podle návrhu Ropidu a SČK navrácen do původního stavu ke dni 13. 12. 2008; odbor dopravy bude
informovat občany o změně prostřednictvím webových stránek a IL
Odbor informatiky
• I. rada souhlasí s vyřazením nefunkční výpočetní
techniky; II. rada ukládá odboru investic provést
ekologickou likvidaci ve spolupráci s odborem
technických služeb
• rada souhlasí s nákupem nového PC v ceně
18 799,62Kč od společnosti Polyso, a. s.
Odbor územního plánování a stavebního řádu
• rada ve věci Provedení rozhodnutí usnesení zastupitelstva č. 22/14 ze dne 17. 9. 2008 vyhlašuje
lhůtu pro přijímání návrhů na pořízení nového
územního plánu, kterou stanovuje do 15. 11. 2008
s tím, že přijímání návrhů se bude přiměřeně řídit
ustanovením § 46 zákona 183/2006 Sb.
Různé
• I. rada ve věci Podnět radě města – vypracování návrhu obecně závazné vyhlášky omezujících opatřeních
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
při užívání pyrotechnických předmětů – žádá právní
oddělení o porovnání rozdílů vyhlášky navrhované
Ing. Göttelovou a platného zákona o hluku; II. rada
žádá právní oddělení o sdělení stanoviska, zda dle
aktuálního postoje ústavního soudu mohou obce
v samostatné působnosti přijímat vyhlášky s textem odlišným od zákona
• rada ukládá technickým službám objednat u fy
Eltodo instalaci jedné lampy veřejného osvětlení
v ul. Libušina (pro neosvětlenou část ulice v zatáčce)
• rada ve věci Žádost o povolení veřejné sbírky ve
prospěch Klubu nemocných cystickou fibrózou souhlasí s konáním sbírky (prodejní výstava obrázků
a veřejná sbírka v Clubu Kino) a ukládá finančnímu odboru zajistit akci dle zákona.
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Rostliny budou chránit před prachem a zplodinami motorů

V zářijovém Informačním listu jsme představili projekt „Zelené technologie pro
ochranu ovzduší“, zaměřený na výzkum možností omezení škodlivého vlivu automobilové dopravy. V rámci projektu budou okolo hlavních silnic vedoucích naším
městem vysazovány rostliny, které mají vysokou schopnost zachytávání zplodin
motorů a prachu, jehož značný podíl tvoří otěry pneumatik.

Vedoucí projektu, doktor Tomáš Vaněk,
vedoucí laboratoře Rostlinných biotechnologií, společného pracoviště Ústavu experimentální botaniky a Výzkumného ústavu
rostlinné výroby, nám k tomu řekl:
„Koncem listopadu proběhla první fáze
našeho projektu na území Černošic. Ve spolupráci se starostou města Alešem Rádlem
a technickými službami bylo v ulici Dobřichovická, podél protihlukové stěny u nově
postavených bytových domů na Vráži, vysazeno devadesát stromů nízkého vzrůstu.
Rostliny byly vybrány na základě poměrně
rozsáhlého studia jak literatury, tak i na základě již dosažených výsledků. Požadavky
na rostliny vysazované v okolí komunikací
s cílem zachytávání prachu a zplodin motorů, tedy kovů a rakovinotvorných aromátů
známých pod zkratkou PAH, jsou totiž
vysoké a často i protichůdné. Mimo již výše
uvedených vlastností musí být totiž schopny růstu v ne příliš ideálních podmínkách
a musí být rozumně odolné jak proti zasolení, tak i proti nedostatku vláhy. Dosud

Výsadba na Dobřichovické

byly vybrány a vysazeny druhy Picea nigra,
Cupressocyparis leylandii Acer campestre.
Dále probíhá, na základě požadavku starosty města, výběr rostlin vhodný k výsadbě
v intravilánu obce s cílem co nejvyššího
(sj)
záchytu prachových částic“.

Provoz sběrného místa v zimním období
Sběrné místo se nachází v areálu odboru
technické služby, Topolská 660, Černošice.
Otvírací doba sběrného místa od 1. 11.
2008 do 31. 3. 2009:
Pondělí a středa 7.00 – 17.00
Sobota
14.00 – 16.00
Do sběrného místa lze odkládat nebezpečný odpad a bioodpad. informace na tel.
251 641 183.
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Svoz bioodpadu v zimním období
Svoz bioodpadu prováděný firmou Rumpold zahájí v zimním období v úterý 2. 12.
2008 a od tohoto data bude pokračovat
s frekvencí 1× za 14 dní (tzn. 16. 12. a 30. 12.
2008 a dále 13. 1., 27. 1., 10. 2., 24. 2., 10. 3.
a 24. 3. 2009…). Nádoby a pytle by měly být
připraveny ke svozu již od 5. hodiny ranní.
Za odbor technické služby Renáta Petelíková

z radnice

Kontejnery na sběr použitých oděvů „dočasně“ zmizely
V červnu letošního roku byly na
území města v rámci podpůrného
charitativního projektu Potext instalovány dva kontejnery na textilie. Jeden
u černošické pošty, druhý před areálem technických služeb v Mokropsech.
Cílem projektu měl být sběr použitých
oděvů a jejich následné poskytnutí humanitárním organizacím.
V listopadu však kontejnery, které
poskytovaly obyvatelům města určitou
doplňkovou službu, z obou míst zmi-

zely, a to s následujícím odůvodněním:
„Z provozních důvodů jsme nuceni přistoupit k omezení počtu stanovišť sběrných kontejnerů projektu Potex. Stažení
kontejneru ze stanoviště ve Vašem městě
je pouze dočasné, věřím, že v budoucnosti
bude možné umístit kontejner na použitý
textil zpět a pokračovat tak ve vzájemné
spolupráci. Omlouváme se za případné
problémy, které snad mohou vzniknout
odstraněním kontejneru ze stanoviště.“
Marie Hubková, koordinátor projektu Potex

Výsadbě mladých stromků je věnována maximální péče
Město Černošice je výjimečné tím, že na jeho katastru je rozmístěna prakticky jen solitérní výstavba na individuálních parcelách. A jelikož na každé
z těchto parcel je v průměru vysazeno nejméně pět stromů, které v dospělosti
dosahují alespoň středního vzrůstu, je poměr vzrostlé zeleně k celkové ploše
katastru jeden z nejlepších.
Všechny nové stromy jsou sázeny obProtože ani veřejná prostranství by
v tomto směru neměla být ochuzena, vyklým zahradnickým postupem. Byly
přišlo město s projektem + 300, jehož pro ně vyhloubeny dostatečně hluboké
cílem je během čtyř let vysázet nebo jámy, na jejichž dna byla použita drenážiniciovat výsadbu nejméně tří set kusů ní vrstva (keramzit), kořenové systémy
vzrostlé zeleně.
byly zasypány k tomuto účelu zvlášť zaJen v období konce minulého roku koupenou zahradní zeminou a poté byly
a v průběhu roku letošního tak pra- stromy stabilizovány dřevěnými kůly, ke
covníci technických služeb vysadili na kterým byly připevněny popruhy. Během
území města na 68 okrasných alejových léta a v období bez dešťových srážek byly
stromů různých druhů (16 v roce minu- vysazené stromky pravidelně zalévány.
lém, 52 letos). Nově vysázené stromky
Odumření čtyř stromků, navíc jednoho
se mají čile k světu, nicméně stalo se,
druhu,
mohlo způsobit například poškože některý z nich uschl. A i když jde
o pouhý zlomek z celkového počtu nově zení jejich kořenového systému při dov uvedeném období vysázených stromků, bývání v pěstitelských školkách. Daleko
slovy čtyři, je na místě připomenout, ja- větší nebezpečí však mladým rostlinám
kou péči pracovníci technických služeb hrozí od vandalů.
výsadbě věnují.
Jiří Horák, vedoucí odboru technické služby
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Městská policie přináší zajímavé informace také z okolních obcí

Městská policie Černošice spravuje v současné době již pět okolních obcí,
kde provádí komplexní zajišťování veřejného pořádku. K dnešnímu dni pak
registruje dalších pět žádostí o provádění této služby. Služba v Černošicích
přitom zůstává zachována v plné šíři, neboť na udržování veřejného pořádku
v okolních obcích jsou přijímáni noví strážníci s tím, že náklady na jejich činnost plně hradí obce, které si je najímají.
V rámci služby v okolních obcích za- hledaných strážníci všechny Rumuny proznamenávají strážníci zajímavé případy, pustili.
se kterými se čtenáři Informačního listu Za rozmlácené dveře pokuta – 27. října
zatím neměli možnost se seznámit. A to se v nočních hodinách byla hlídka městské
právě tímto číslem mění. Už dnes si pře- policie přivolána do ulice Za Parkem
čteme, co zajímavého se událo ve Vestci, v Dobřichovicích, kde mělo docházet
Dobřichovicích či Třebotově.
k rušení nočního klidu. Na místě zjistila
Hadry někdo zapálil úmyslně – 18. října mladého muže, který, protože se nemohl
obdržela městská policie oznámení o po- dozvonit, rozbil skleněnou výplň dveří.
žáru kontejneru na textil v ulici Poštovní. Hlídka celou věc předala k projednání koNa místě hlídka zjistila, že požár se snaží misi MěÚ Dobřichovice. Výtržníkovi hrozí
uhasit jeden ze zaměstnanců městského sankce za přestupek proti majetku až do
úřadu. Definitivně jej pak uhasila zásaho- výše 15 tisíc Kč.
vá jednotka SDH Mokropsy. Strážníci dále Zničil plot a ujel – 28. října v odpoledních
zjistili, že požár byl založen úmyslně. Věc hodinách oznámila žena z ulice Karlická,
že oplocení jejího pozemku je poškozeno.
převzala Policie ČR.
Opilec kradl v supermarketu – 20. října Hlídka městské policie na místě zjistila, že
v dopoledních hodinách byl hlídkou Měst- se tak stalo při dopravní nehodě, od které
ské policie Černošice v obci Vestec zadržen neznámý pachatel ujel. Hlídka poté protřicetiletý muž při krádeži v supermarketu vedla nezbytné úkony ke zjištění pachatele
Hypernova. Hlídce se na místě nepodařilo a věc předala k dalšímu šetření.
zjistit totožnost zlodějíčka, a to proto, že Trestu se výtečník nevyhne – 31. října bytento byl pod vlivem alkoholu a neměl la hlídka upozorněna na muže nacházejícíu sebe žádný doklad totožnosti. Muž byl ho se před prodejnou Tesco na Vráži, který
poté eskortován na nejbližší oddělení Po- měl údajně být osobou hledanou Policií
ČR. Strážníci na místě zadrželi muže, jenž
licie ČR.
Rumunům došel benzin – 24. října v do- odpovídal popisu a zjistili jeho totožnost.
poledních hodinách bylo městské policii Zadržený, kterého strážníci předali Policii
oznámeno, že na silnici mezi Černošice- ČR, byl skutečně hledán jako osoba vyhými a Dobřichovicemi se nachází osobní bající se nástupu trestu.
vozidlo s údajně romskou osádkou, která Pistolník před hlídku utekl – 4. listopastaví auta. Hlídka na místě zjistila několik du čtvrt hodiny po půlnoci byla hlídka
osob rumunské národnosti, které tvrdily, městské policie přivolána do Nonstop
že jim došly pohonné hmoty. Po kontro- Baru Kazín, kde došlo ke rvačce mezi
le totožnosti a prověření v databázi osob hosty. Jeden z aktérů při tom tasil střelnou
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zbraň. Po příjezdu hlídka zjistila, že muž,
jenž měl zbraň vytáhnout, už z místa činu
zmizel. Střelná zbraň, kterou tu při útěku
zanechal, byla zajištěna a byli vyslechnuti
svědci. Věc poté převzala k šetření Policie
ČR.

která viděla nešťastníka ležet na asfaltu.
Při příjezdu na místo sice hlídka nikoho
nenašla, po chvíli však zjistila zraněného
mladého muže asi 70 metrů od místa
nehody. Záchranná služba jej převezla
k ošetření.

Zloděje strážníci dopadli – 14. listopadu
po krátké honičce zadržela hlídka v obci
Vestec dva mladé muže, kteří ve vozidle
t. z. VW červené barvy nereagovali na
výzvu k zastavení. Po zadržení se výtečníci
přiznali, že uvedené vozidlo odcizili před
jednou z vesteckých restaurací. Muž, který
vozidlo řídil, přitom nevlastnil ani řidičské
oprávnění. Z tohoto důvodu oba mladíky
převzala Policie ČR Jílové. Vyslechli si obvinění z trestného činu krádeže.
Zemědělec přišel o kus brány – 13. listopadu oznámil hlídce soukromý zemědělec
z obce Kosoř, že mu neznámý poberta
odcizil z pole několik dílů brán, sloužících
ke kultivaci zeminy. Oznamovateli tak
vznikla zhruba čtyřtisícová škoda. Nepodaří-li se pachatele dopadnout, skončí kovové
díly zemědělského stroje zřejmě ve sběrně
kovového šrotu.

Nezletilý holdoval alkoholu – 17. listopadu v časných ranních hodinách bylo hlídce
městské policie oznámeno rušení nočního
klidu v ulici Pražská v Dobřichovicích. Na
místě hlídka zjistila šest osob pod vlivem
alkoholu. Při kontrole totožnosti byly ve
dvou případech zjištěny osoby mladistvé
a v jednom případě osoba nezletilá. Věc
byla na místě řešena blokovou pokutou
a u nezletilé osoby oznámením orgánu
sociálně právní ochrany dětí.

Žena si všimla zraněného cyklisty
– 16. listopadu ve večerních hodinách
spadl v ulici Zd. Lhoty cyklista ze svého
kola. Nehodu oznámila všímavá žena,

Žena nejevila známky života – 18. listopadu v ranních hodinách oznámil
muž z Třebotova, že pohřešuje manželku. Několik hlídek městské policie za
součinnosti Policie ČR ihned „rozjelo“
mohutnou pátrací akci. Po krátkém čase
se strážníkům podařilo ženu, která však
již nejevila známky života, nalézt. Inkriminované místo bylo uzavřeno a věc
předána Policii ČR.
Řidič obviněn z trestného činu
– 20. listopadu ve večerních hodinách
oznámila městské policii žena, že z Mokropes odjíždí osobní vozidlo, které řídí
muž pod vlivem alkoholu. Dále uvedla
směr, jímž vozidlo odjelo. Na místo vyrazily dvě hlídky strážníků, kteří v prostoru křižovatky ulic Školní a Mokropeská
zjistili osobní vozidlo t. z. Ford Escort,
jehož řidič byl ve značném alkoholovém
opojení. Strážníci ho předali Policii ČR,
která muže po odběru krve obvinila
z trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky.
Gregor Dušička, vedoucí městské policie
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Letošní ohně jsme doufejme dohasili …

Poslední měsíc byl pro hasičskou jednotku oproti těm předcházejícím relativně klidnější, alespoň co se výjezdů v rámci nejbližšího okolí týče.
Instalací norných stěn a za
pomoci sorbentu jsme zlikvidovali únik ropných látek
do Berounky, hasili jsme
požáry kontejnerů v ulicích
Javorová a Topolská, zlikvidovali jsme olej rozlitý na
silnici v důsledku dopravní
nehody a překvapivě v tomto období jsme i odstraňovali největší sršní hnízdo,
s jakým jsme kdy měli co
dočinění.
Hasičskou dřinu a cenné
zkušenosti jsme si tentokrát
odbyli mimo náš hasební
obvod, protože naše jednotka byla povolána k obrovskému požáru tržnice SAPA
v Praze 4 Libuši, který v minulých týdnech plnil titulní
stránky všech deníků.
Zasahovali jsme zde od
brzkých ranních hodin. S Tatrou CAS32 jsme byli nejprOdstraňování sršního hnízda
ve zařazeni do kyvadlové doCelý zásah byl výjimečně náročný
pravy vody a na požářiště jsme dovezli
11 cisteren, tj. 90 200 litrů vody. Kolem jak pro zasahující hasiče, tak i pro naši
poledne nás velení týlu stáhlo z dopravy techniku. Po dobu zásahu proteklo přes
vody a zařadilo na výtlak do útočných cisternu CAS32 bezmála půl milionu
proudů. To znamená, že naše cisterna litrů hasební vody.
stála na místě a přes čerpadlo tlačila voNasazení naší jednotky v tržnici trdu z přijíždějících cisteren zasahujícím
hasičům do proudnic. Naším úkolem valo 14 hodin a 43 minut. Během této
bylo zásobování dvou útočných proudů doby proběhlo jedno střídání zasahují„B“ a jednoho žebříku s lafetou o celko- cích hasičů, čerstvé síly jsme do Libuše
vém průtoku 2100 litrů za minutu.
dovezli VA Fordem.
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… a přejeme všem veselé Vánoce a šťastný Nový rok 2009

Pomalu se blíží doba vánočních svátků, dovolte mi proto, abych zde splnil
svoji tradiční povinnost a ke klidu vánoc přispěl alespoň tím, že vám připomenu tři nejčastější příčiny „vánočních požárů“ a způsoby, jak jim předcházet.
Nejčastější a nejzáludnější příčinou požár, je požár vánočního stromku zapožáru tohoto období je nekontrolova- pálený od svíčky či prskavky. Zakazovat
né hoření svíček na adventních věncích tradiční výzdobu stromečků by byla velká
a v různých vánočních lampičkách. Svíčka škoda, takže jen: stane-li se, že stromek
v adventním věnci obvykle končí přímo chytí, bývá velkou chybou snažit se uhasit
v jehličí, a pokud zcela dohořívá, věnec plameny hadry, dekou apod. Nejlepší je
zapálí. Věnec většinou leží na stole, ten použít hasicí přístroj, pokud nemáte, můbohužel neznamená pro plameny žádnou žete ho nahradit vodou nebo jakýmkoli
překážkou. Proto nenechávejte otevřený nealkoholickým nápojem. Protože jsou
oheň bez dozoru.
vánoční stromky skoro vždy v blízkosti
Druhou rizikovou činností je odpalování záclon, koberců, zabalených dárků, sedazábavní pyrotechniky. Pokud se neod- cích souprav atd., není dobré podceňovat
paluje legální pyrotechnika, bezpečným možnost rychlého šíření požáru a je nutné
způsobem, na volném prostranstvím a dle včas volat hasiče.
pokynů výrobce, může dojít k zapadnutí
Tímto vám za celou zásahovou jednotsvětlic do míst se zvýšenou hořlavostí ku JSDH Mokropsy přeji klidné prožití
a k následnému požáru. Špatně odpálená svátků, pohodu a onu kouzelnou atmopyrotechnika nejčastěji zapaluje auta, bal- sférou, která k nejkrásnějším svátkům
kony, střechy, byty, křoviny a jehličnany.
v roce patří.
Tomáš Havlík, JSDH Mokropsy
Jako třetí, zároveň nejklasičtější vánoční

Hasiči města Černošice byli povoláni k obrovskému požáru tržnice SAPA v Praze 4 Libuši.
Nasazení naší jednotky v tržnici trvalo 14 hodin a 43 minut.
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Zápis žáků do 1. ročníku ZŠ Černošice se koná 28. ledna
Ředitel Základní školy Černošice vyhlašuje zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Černošice pro
školní rok 2009–2010. Zápis všech dětí se uskuteční dne 28. 1. 2009 od 14.00 do 19.00
v budově ZŠ Černošice, Pod Školou 447. Zapsány budou děti narozené v době od 1. 9. 2002
do 31. 8. 2003. Rodiče přinesou k zápisu rodný list dítěte. Přednostně budou zapsány děti
s trvalým bydlištěm v Černošicích a děti s trvalým bydlištěm ve Vonoklasech.
PhDr. Zdeněk Moucha, CSc., ředitel školy

Černošické Granty – peníze pro vás
Město Černošice vyhlásilo na rok 2009 grant pro práci s mládeží a grant pro oblast kultury. Formuláře budou k dispozici na internetu a v podatelně MěÚ po 15. 12. 2008. Vyplněné
formuláře bude třeba doručit nebo odevzdat do 30. 1. 2009 do podatelny MěÚ. Podmínkou
pro zařazení žádosti do grantového řízení bude i nadále včasné a řádné vyúčtování přidělené
dotace v roce 2008. Výsledky grantového řízení budou zveřejněny v Informačním listu a na
internetových stránkách města. Další informace lze získat na telefonním čísle 251 081 538
Za odbor kultury Pavel Blaženín
a na e-mailu: pavel.blazenin@mestocernosice.cz.

Fakturace vodné a stočné a smlouvy s odběrateli od 1. 1. 2009
Na základě smlouvy bude s platností od 1. 1. 2009 zajišťovat agendu vyúčtování a fakturace vodného a stočného za město Černošice firma Aquaconsult, spol. s r.o. na adrese:
ul. Dr. Janského 953, 252 28 Černošice. Zde se budou též uzavírat, případně měnit smlouvy
s odběrateli vodného a stočného.
Tuto agendu ve firmě Aquaconsult, spol. s r.o. povedou pracovnice Renáta Hatinová a Renáta Kováliková (tel.: 251 642 213 nebo 251 642 203, pro obě čísla linka 204, 203). Jednání
s občany budou probíhat v pondělí a ve středu 8.00-11.00 a 12.30-15.30 nebo i jindy dle
telefonické domluvy.
Reklamace minulých fakturací (týká se faktur s datem vystavení do 31. 12. 2008) bude
řešit ještě pí Nekolná na městském úřadu Černošice v Riegrově ulici, tel.: 251 081 536.
Ing. Vladislav Tilsch, vedoucí finančního odboru

Vážení obyvatelé města Černošice,
jakožto provozovatel vodovodu a kanalizace ve vašem městě jsme byli požádáni, abychom
vás informovali o stavu pitné vody. Jak již bylo uvedeno v Informačních listech z 9/2008, vody
je dostatek a také její kvalita je v souladu s příslušnými normami pro pitnou vodu.
Ke krátkodobému zhoršení kvality vody může občas docházet v důsledku oprav, kdy se musí
voda zavřít a ze systému vypustit. Při následném puštění vody dochází k tlakovým rázům, které
především ve starém potrubí utrhnou usazeniny a z vodovodu teče rezavá voda.
Okamžitým řešením po opravách poruch je odvzdušňování a odkalování. Dlouhodobým
řešením je rekonstrukce starých úseků vodovodu, o kterou se ve spolupráci s městem snažíme
a která je plánována v závislosti na finančních možnostech města.
Bližší informace o zlepšování stavu infrastruktury vodovodu jsou uvedeny v článku „Pozor,
poplašná zpráva: Černošice budou bez vody“ v Informačních listech z 9/2008.
Karel Janouš, technický ředitel provozu vodovodů a kanalizací, Aquaconsult, spol. s r.o.
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Historie jednoho domu

Walter Schiller, obchodník židovského původu a původní vlastník nemovitostí v Černošicích,
mj. budovy v Husově ulici (kolaudace proběhla v roce 1927), která byla později přebudována na
mateřskou školku, opustil republiku dne 22. 6. 1939, tj. den poté, kdy byly v tehdejším Protektorátu
Čechy a Morava vyhlášeny perzekuční zákony proti židům umožňující zabrání jejich majetku.
Bohatý obchodník Walter Schiller měl
Módní dům Schiller v ulici Na Příkopě v Praze. Protože od nástupu Hitlera v roce 1933
v Německu byly známy informace o postizích
proti židům na základě Norimberských zákonů, měl W. Schiller po vyhlášení Protektorátu
v ČR (15. 3. 1939) důvodné obavy o svůj
život a život své rodiny. Proto se obrátil na
Pavla Nötzla, ředitele České eskomptní banky
a úvěrového ústavu v Praze (ČEB), o pomoc
s vycestováním z republiky. Ten mu pomohl
pod podmínkou, že vystaví generální plnou
moc na ČEB. Tato generální plná moc ze dne
23. 5. 1939 byla absolutně široká, vztahovala
se i na jednání potomků a právních nástupců
W. Schillera a zahrnovala veškeré dispozice
s jeho majetkem.
25. 5. 1939 (dva dny po vystavení generální
plné moci) požádal pan Nötzl o souhlas Říšského protektora s prodejem nemovitostí pana Schillera (prostřednictvím ČEB) pro sebe
jako soukromou osobu. Souhlas byl dán a dne
31. 5. 1939 byla uzavřena trhová smlouva. Tím
se stal Nötzl vlastníkem předmětných nemovitostí, které mu po jeho opuštění republiky
v roce 1954 byly na základě trestního rozsudku z téhož roku zabrány státem.
Sídlo mateřské školky
Město Černošice má k dispozici písemné
podklady z roku 1955, ze kterých je patrno, že
dům č. p. 219 v ulici Na Vráži (dnes č. p. 873,
ulice Husova) byl v té době užíván jako
mateřská školka. Vzhledem k výše uvedené
skutečnosti lze dovodit, že podle bodu 119
písm. c) vyhlášky č. 243/1957 Ú.l. nebylo třeba povolení do trvalého provozu (kolaudace)
výše uvedené stavby, pokud stavba (v tomto
případě občanská stavba) byla ve skutečnosti
užívána mezi 1. lednem 1947 a 1. lednem

1956 k danému účelu (v tomto případě jako
školka).

Restituční řízení proti státu
Na předmětné nemovitosti restituenti, potomci pana Nötzla, od roku 1991 uplatňovali
(naposledy paní MUDr. Nekulová) nárok na
jejich vydání v restitučním řízení proti státu.
Žalobce tvrdil, že Schiller o převodu nemovitostí věděl, neboť z ČSR odjel až po uzavření
trhové smlouvy; naproti tomu Schiller tvrdil,
když se po válce vrátil do ČSR a uplatňoval
v roce 1951 u soudu ve Zbraslavi svůj nárok
na vydání těchto nemovitostí, že se o prodeji
dozvěděl až po válce a že s jejich prodejem
Nötzlovi nikdy nesouhlasil. Řízení však bylo
zastaveno z důvodu, že Schiller v roce 1951
už nebyl občanem ČSR a jako občan Velké
Britanie mohl být uspokojen podle mezinárodní česko-britské dohody; Schiller však tuto
možnost nevyužil, neboť doufal, že v budoucnosti se poměry v ČSR změní a on bude moci
zde uplatnit svůj nárok. Později zemřel a jeho
synové nežili v ČSR a o restituci nepožádali,
i když učinili v roce 1994 v Praze prohlášení,
že otec nikdy nedal souhlas k prodeji nemovitostí Nötzlovi a vyslovili přání, aby mateřská
školka zůstala v budově a její vlastnictví zůstalo státu či městu Černošice.
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Soudní řízení o budovu MŠ
I.
Soudní řízení (v úrovni okresního a krajského soudu) trvalo 14 let. Bylo zahájeno 27. 12.
1991 u Okresního soudu pro Prahu-západ
(OS-PZ) a skončilo rozsudkem Krajského
soudu v Praze (KS) v prosinci roku 2005 v neprospěch Města Černošice. V tomto období
oba soudy po dobu osmi let zamítaly žaloby
restituentů z důvodů, že se na ně nevztahuje
restituční zákon, neboť majetek byl získán
v důsledku rasové perzekuce.
Výtah z nejdůležitějších rozsudků v období
1991 až 1999:
Rozsudek Okresního soudu pro Prahu-západ ze dne 14. 3. 1995 – žaloba zamítnuta
Žaloba zamítnuta z důvodu, že dle § 1 odst.
5 restituč. zákona č. 87/1991 Sb., se tento zákon nevztahuje na případy, kdy majetek byl
získán v době nesvobody státně nespolehlivými
osobami nebo v důsledku rasové perzekuce.
Z odůvodnění rozsudku soudem:
- dle názoru soudu bylo prokázáno, že P. Nötzl získal majetek v době nesvobody, tj. po
15. 3. 1939 (vyhlášení Protektorátu),
- bylo prokázáno, dle názoru soudu, že majetek byl získán v důsledku rasové perzekuce,
- v té době (míněno 23. 5. 1939) byly již
v obecném povědomí tzv. Norimberské
zákony, které v německé říši perzekuovaly
židy, a bylo jen otázkou času, kdy obdobné
zákony budou přijaty i v Protektorátu, což
se stalo prakticky v den odchodu W. Schillera z ČSR (22. 6. 1939),
- je nerozhodné, že kupující sám důvody perzekuce nevyvolal, nejvýše jich mohl využít.
Z opisu usnesení okresního soudu ve
Zbraslavi z 23. 4. 1951:
„Nárok na vrácení nemovitostí uplatnil pan
W. Schiller s tím, že po okupaci ČSR dne 15. 3.
1939 se na něho vztahovaly nacistické předpisy
o židech… dozvěděl se, že je na černé listině
gestapa… obrátil se na P. Nötzla neboť věděl,
že pomohl řadě židů při odjezdu z ČSR. Tento
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mu slíbil dopomoci k odjezdu pod podmínkou,
že svěří správu celého svého jmění ČEB. Pod
tlakem poměrů W. Š. podepsal generální plnou moc ČEB, která prodala jeho nemovitosti
P. Nötzlovi, o čemž se dozvěděl až po válce.
Soud návrh zamítl, protože restituční nárok
spadá pod ustanovení čsl.-britské náhradové
dohody ze dne 28. 9. 1949. Soud se proto nezabýval meritorně uplatněným nárokem, i když
vyslovil názor, že trhová smlouva uzavřená
osobou židovského vyznání po okupování ČSR
byla smlouvou uzavřenou pod tlakem okupace
nebo rasové perzekuce a šlo tedy o odnětí přivoděné nepřítelem“.
Okresní soud pro Prahu-západ již považuje
za nadbytečné zvažovat v tomto řízení, zda
trhová smlouva byla neplatná, protože se pro
zamítnutí žaloby uplatní § 1 odst. 5 restituč.
zákona č. 87/1991 Sb., (viz výše).
Rozsudek Krajského soudu, předseda senátu JUDr. Zdeněk Valenta, ze dne 3. 3. 1999
– žaloba zamítnuta, potvrzuje rozsudek OS-PZ (viz předchozí), ale připouští dovolání.
Krajský soud se se závěry OS-PZ plně ztotožňuje, jde o rasovou perzekuci. Z odůvodnění rozsudku soudem:
- okolnost, že W. Schiller se po válce domáhal
vrácení majetku, nasvědčuje, že se jej nikdy
nehodlal zbavit a učinil tak jen pod bezprostředním vlivem poměrů za okupace;
neúspěch jeho snahy není podstatný,
- připuštěno dovolání pro otázku: „Zda a do
jaké míry lze podle zákona č. 87/1991 Sb.,
restituovat i majetek získaný v důsledku
rasové perzekuce“.
II.
Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky (NS ČR) ze dne 1. 2. 2000 zrušil rozsudek
Krajského soudu a vrátil ho Okresnímu soudu pro Prahu-západ k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud ČR spojil výklad ust. § 1
odst. 5 restituč. zákona č. 87/1991 Sb.,
(restituce se nevztahuje na případy, kdy
majetek byl získán v době nesvobody státně
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nespolehlivými osobami nebo v důsledku ra-

sové perzekuce) s ust. § 1 zákona 128/1946
Sb., který stanovil výjimky z § 1 odst. 5 restituč. zákona č. 87/1991 Sb.; podstatou
dalšího řízení u OS-PZ mělo být zkoumání
skutečností, které umožňují či neumožňují
použití této výjimky, tzn., že OS-PZ měl
zkoumat, zda bylo prokázáno, že žalobce
jako nabyvatel nemovitostí:

a) je osobou státně spolehlivou,
b) zda nemovitosti byly prodány za přiměřenou úplatu,
c) zda nemovitosti byly převedeny z podnětu
původního vlastníka, anebo v jeho převážném zájmu.
Okresní soud pro Prahu-západ rozsudkem ze dne 22. 2. 2001 požadavky Nejvyššího soudu ČR posoudil a žalobu znovu zamítl;
soud vzal za prokázané, že P. Nötzl byl národně spolehlivou osobou, ale dovodil, že nebyly
prokázány další dvě podmínky: tj. nebylo
prokázáno, že nemovitosti nebyly prodány za
přiměřenou úplatu a že nemovitosti nebyly
převedeny z podnětu původního vlastníka
anebo v jeho převážném zájmu.
Usnesení Krajského soudu, předseda senátu
JUDr. Zdeněk Valenta (KS) ze dne 21. 11.
2001 – zrušuje rozsudek Okresního soudu pro
Prahu-západ (viz předchozí); dochází k zásadnímu obratu v právním hodnocení sporu
ze strany Krajského soudu.
Z odůvodnění rozsudku soudem:
• Zda byla kupní cena skutečně zaplacena
a zda se dostala do rukou W. Schillera jsou
nadbytečné, neboť tato otázka nemá žádný
právní význam. Úplatný převod znamená
převod za určitý ekvivalent. Nic dalšího
zákon nepožaduje, nestanoví, že prodávající musí kupní cenu obdržet. V případě, že
k tomu nedojde, má prodávající na zaplacení peněz právní nárok, který lze za zmíněný ekvivalent rovněž považovat. Kupní
cena byla zaplacena. Jestliže někdo zmocní
jiného k převzetí peněz, pak se plnění do

rukou zmocněné osoby rovná plnění do
rukou zmocnitele. Je pak věcí zmocnitele
a zmocněnce, jak se mezi sebou vypořádají. Toho, kdo plnil se takové právní vztahy
již netýkají.
• Existence rozsáhlé generální plné moci
opravňuje k závěru, že k prodeji majetku došlo z podnětu W. Schillera; jestliže
někdo dává jinému plnou moc k prodeji
majetku, pak si takový prodej nepochybně
přeje, a pokud se uskuteční, je s ním srozuměn; udělení plné moci k prodeji věcí
je vyjádřením vůle vlastníka zcizit svůj
majetek, je to podnět k prodeji.
• W. Schiller si jako Žid nemohl v roce 1939
dělat žádné iluze, jaký osud by jeho majetek stihl; je nepochybné, že by došlo k jeho
odnětí a z toho pohledu by bylo výhodnější
majetek prodat; z toho lze usoudit, že převod byl i v převážném zájmu prodávajícího.
Následoval rozsudek Okresního soudu
pro Prahu-západ (ze dne 31. 3. 2004), který
již žalobě musel vyhovět. Ten byl následně
zrušen usnesením Krajského soudu ze dne
13. 4. 2005 pro formální důvody, věcně se
s ním Krajský soud ztotožnil. V odůvodnění
Krajský soud uvedl i tento právní názor:
„Majetek W. Schillera by spravedlivě měl
být navrácen jemu (jeho právním nástupcům)
a jestliže to současné zákony neumožňují, pak
alespoň tomu, na koho jej převede. Zcela paradoxní a v rozporu s právním cítěním by však
bylo, kdyby majetek zůstal státu“.
Dne 13. 7. 2005 byl vydán OS-PZ nový rozsudek, který však už jen opět vyhověl žalobě
a s konečnou platností byl tento soudní spor
ukončen rozsudkem Krajského soudu čj. 26
C0 468/2005 ze dne 16. 11. 2005, který nabyl
právní moci dnem 16. 12. 05. Po uplynutí 15ti
denní lhůty od právní moci tohoto rozsudku se
rozsudek stal vykonatelným.
III.
Dovolání a ústavní stížnost
Následně Město Černošice podalo v únoru
2006 mimořádný opravný prostředek proti
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rozhodnutí Krajského soudu – dovolání
k Nejvyššímu soudu ČR, které však bylo
v srpnu 2006 odmítnuto. V listopadu 2006 byla podávána Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových a Městem Černošice (jako vedlejším účastníkem) stížnost pro porušení zákona k Ústavnímu soudu ČR. Ústavní
stížnost byla v únoru 2007 Ústavním soudem
ČR odmítnuta.
Pronájem mateřské školky
Po soudním rozsudku v prosinci roku 2005,
který pravomocně ukončil spor v dvouinstančním řízení, byla mezi Městem Černošice
a paní MUDr. Nekulovou uzavřena nájemní
smlouva (červen 2006) na budovu mateřské
školky a souvisejících pozemků s účinností
od 1. 7. 2006. Nájemné činilo 25 000 Kč měsíčně. Smlouva byla sjednána na dobu neurčitou
s šestiměsíční výpovědí, ale výpověď nemohla
být použita do doby rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání (únor 2007). Nájemní
smlouva obsahovala právo Města Černošice
na přednostní nabídku při eventuálním prodeji pronajatých nemovitostí MUDr. Nekulovou za obvyklou kupní cenu ve lhůtě 60 dnů
od nabídky. Dále pronajímatelka konstatovala,
že je připravena jednat s Městem Černošice
i o případné směně předmětných nemovitostí
za jiné nemovitosti, resp. pozemkové parcely
v majetku města s funkčním využitím ploch
dle platného územního plánu „čistě obytné“,
které budou ekvivalentem hodnoty předmětných nemovitostí.
V únoru 2007 byla Městu Černošice zaslána advokátem MUDr. Nekulové výpověď
z nájemní smlouvy s tím, že nájem končí
dnem 31. srpna 2007. Od března do května
probíhala jednání mezi stranami o možnosti
odprodat a odkoupit budovu školky včetně
přilehlých nemovitostí. Za účelem kupní ceny
si strany nechaly pořídit znalecké posudky.
Poslední jednání se konalo 30. 5. 2007 za
účasti MUDr. Nekulové se závěrem, že advokát MUDr. Nekulové sdělí zástupcům města
písemně konečné stanovisko, které v kladném
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případě bude předloženo k projednání zastupitelstvu 25. 6. 2007.
• 13. 6. byl městu doručen dopis advokáta
MUDr. Nekulové s tím, že souhlasí s prodejem a byla nabídnuta varianta směny
a varianta prodeje.
• 25. 6. 2007 zastupitelstvo města odsouhlasilo variantu prodeje (viz níže) a tato informace byla neprodleně prodávající straně
sdělena s žádostí o smluvní dokumentaci
k tomto rozhodnutí (což vyplývalo z předchozích jednání).
Ze zasedání zastupitelstva
konaného 25. června 2007
usnesení č. 14/7: Zastupitelstvo Města Černošice přijalo návrh usnesení: Stávající
budova MŠ Husova – nabídka na koupi od
restituentky – 10 mil. budova vč. pozemků
(cca 4 tis m²) + změna územního plánu pozemku z Husovy ul.
usnesení č. 15/7: Zastupitelstvo Města Černošice ukládá radě města zahájit jednání s restituentkou budovy MŠ o odkoupení této
budovy do vlastnictví města v max. ceně
do 10 mil. Kč a zároveň ukládá radě města
připravit návrh na změnu ÚP pozemku par.
č. 4105/1.
• Následně byl městu doručen dopis psaný MUDr. Nekulovou ze dne 2. 7. 2007
s tím, že ruší předchozí souhlas k prodeji
nemovitostí, písemně vyjádřený ji zastupujícím advokátem (13. 6. 07) a že žádá
město o vyklizení budovy školky a předání všech pronajatých nemovitostí.
• 13. 7. 07 byla městem zaslána MUDr. Nekulové informace o tom, že město předá
nemovitosti v požadované lhůtě. Současně vyjádřilo politování nad tím, a že
městu vznikly nemalé potíže v důsledku
toho, že mezi ní a jejím právním zástupcem došlo ke kolizi vedoucí ke zrušení
dohody a to zejména poté, kdy v dané
věci bylo vedeno dlouhodobé solidní
jednání.
Bezprostředně poté, co byl zrušen souhlas

z radnice
k prodeji, byla podle řady svědectví nemovitost umístěna k prodeji na realitní server
www.rality.cz za cenu 22 milionů. Poté měla
být cena výrazně snížena. Stále se totiž jedná
o nemovitost, která se nachází ve funkční ploše určené pro MŠ.
Krajský úřad potvrdil správnost
rozhodnutí stavebního úřadu
Mateřská škola se nachází ve funkční ploše určené pro MŠ. Tato funkční plocha byla
navržena v roce 1995 a schválena 24. 1. 1996
spolu s celým Územním plánem, a to v době,
kdy nepravomocné soudní rozsudky stanovovaly, že MŠ nebude vydána.
Dne 2. 5. 2008 vlastník domu č. p. 873
v k. ú. Černošice oznámil Stavebnímu úřadu Černošice změnu užívání předmětné
stavby. Stavební úřad rozhodnutím, které je
podle zákona prvním právním úkonem ve
věci, zakázal oznamovanou změnu v užívání
předmětné stavby. Zákaz změny užívání se
posuzuje podle stavebního zákona, a to především z hledisek uvedených v § 126 a § 127
stavebního zákona. Tato ustanovení zákona
taxativně stanoví, že změna v užívání stavby

musí být v souladu s územně plánovací dokumentací. S ohledem na to, že předmětná
stavba se nachází ve funkční ploše určené
pro mateřskou školku, nelze na této ploše, do
doby změny územního plánu, povolit stavby
rodinného domu.
Proti rozhodnutí stavebního úřadu se
vlastník stavby odvolal ke Krajskému úřadu
Středočeského kraje, který správnost postupu
Stavebního úřadu Černošice potvrdil a odvolání vlastníka stavby zamítnul.
Je třeba konstatovat, že ÚP se schvaluje bez
ohledu na vlastnické vztahy. Přidáme-li k tomu skutečnost, že město Černošice má nedostatek míst v mateřských školách a že v době
schválení ÚP vše nasvědčovalo tomu, že MŠ
zůstane městu, je nasnadě, že MŠ byla zařazena v ÚP jako plocha pro veřejně prospěšnou
stavbu mateřské školy.
Ve vyhlášené lhůtě pro podávání návrhů na
úpravu ÚP, která byla od 30. 9. do 15. 11. 2008
MUDr. Nekulová nevyužila své možnosti
a nepožádala o změnu funkční plochy v dané
lokalitě.
(red)

Krásnou krkonošskou krajinou vozil výletníky vláček

Oblastní spolky Českého Červeného
kříže Prahy 2, Prahy 4 a 5 a Prahy
západ uspořádaly společný rekondiční
pobyt pro seniory s diagnózou
nemoci pohybového ústrojí v Janských
Lázních. Programu (turistika, plavání,
rašelinové zábaly a masáže) se mohli
dle svého zdravotního stavu zúčastnit
všichni. Do vzdálenějších míst nás
krásnou krkonošskou krajinou vozil
vláček. A tak jsme mohli navštívit
Špindlerův Mlýn, Pomezní Boudy,
Černý Důl a další. Zážitkem byl
i výjezd lanovkou na Černou
horu. Hezké prostředí hotelu Astoria (patří nadaci Olivových) a ochotný personál nám pobyt
zpříjemnili. Veškeré dění v lázních zachytili svým fotoaparátem manželé Moravcovi, kterým
děkujeme. Poděkování patří i oblastním spolkům ČČK, které nám tento pobyt umožnily. Doufáme,
že se to podaří i v budoucnu.
Za výbor místní organizace Červeného kříže Milada Borovičková
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Fotbalisté SK Černošice po podzimní části fotbalových soutěží
Do letošního fotbalového ročníku vstoupil náš klub s pěti družstvy. Vedle dvou
družstev dospělých se soutěží v rámci Okresního fotbalového svazu Praha-západ
zúčastnila i tři mládežnická družstva – dorost, žáci a přípravka.
A mužstvo: Podzim se nevydařil podle hry, ale bohužel stále hrajeme s ročníky,
našich představ, ale tolik vážných zranění které patří k mladším v této kategorii a tak
nepamatujeme. Až poslední tři kola se nás soupeři často pokoří ne fotbalovým
družstvo sešlo v dobré sestavě a hned se uměním, ale silou. Dík patří trenérům
v tabulce posunulo na konečné 10. místo.
R. Záhorskému a M. Paříkovi za péči
Nejlepší střelci: Stoulil Ludvík 8, Záhor- o mladé naděje.
ský Radek 3.
Přípravka: Tato kategorie nám dělá největB mužstvo: Skončilo sice na poslední, ale
do každého zápasu zasáhlo až šest dorostenců, což je velkým příslibem pro budoucnost černošického fotbalu.

ší radost. Bez ztráty bodu vede suverénně
tabulku, což svědčí o skvělé práci trenéra
M. Vodičky. Poděkování oddílu patří i panu Jalůvkovi za zakoupení míčů a rozlišoNejlepší střelci: Svoboda Jan a Vlk Vla- vacích tílek pro přípravku.
dimír 2.
Fotbalový oddíl SK Černošice tímto děDorost: Po dvanácti letech se nám podaři- kuje městu za poskytnutou dotaci na práci
lo sestavit tuto věkovou kategorii. Rozjezd s mládeží a všem sponzorům a fanouškům
byl sice složitější, ale závěr podzimu byl ve za projevenou přízeň. Všem pak přejeme
znamení zlepšujících se výkonů a výsledků. hezký zbytek roku a těšíme se, až se v tom
Dík patří trenérovi Víťovi Voráčkovi za novém opět sejdeme na našem hřišti.
práci, kterou odvádí pro náš klub.
Za SK Černošice Petr Jahelka,
Žáci: Ve druhé sezoně je již vidět zlepšení

sekretář fotbalového oddílu

A-mužstvo
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Tým
Dobřichovice
Průhonice
Hostivice
Choteč
Zvole
Vonoklasy
Libčice
Čisovice
Úhonice
Černošice
Jinočany
Č. Újezd
Všenory
D. Břežany

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

+
12
10
7
7
6
5
5
5
4
4
3
4
3
2

0
1
1
3
2
2
4
3
2
2
2
4
0
1
1

0
2
3
4
5
4
5
6
7
7
6
9
9
10

Skóre Body (Prav)
46 : 14 37
(19)
51 : 20 31
(10)
27 : 21 24
(3)
36 : 32 23
(2)
33 : 29 20
(-1)
21 : 20 19
(-2)
26 : 24 18
(-3)
27 : 33 17
(-4)
18 : 30 14
(-4)
19 : 32 14
(-4)
21 : 24 13
(-8)
25 : 33 12
(-6)
22 : 39 10
(-8)
24 : 45
7
(-8)

z města a okolí
B-mužstvo
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tým
Mníšek B
Třebotov
Klinec
Choteč B
Čisovice B
Řevnice B
Kazín B
Kytín
Vonoklasy B
Všenory B
Jinočany C
Dobřichovice B
Černošice B

Záp
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tým
Mníšek
Choteč
Řevnice
Klinec
Černošice
Dobřichovice
Roztoky

Záp
12
12
12
12
12
12
12

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tým
Č. Újezd
Dobříč
Jeneč
Holubice
Jinočany
Černošice
Horoměřice

Záp
6
6
5
5
6
6
6

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tým
Černošice
Rudná
Černolice
Roztoky
Všenory
Kazín
Č. Újezd
Vonoklasy

Záp
7
7
7
7
7
7
7
7

+
10
8
7
7
6
6
6
6
5
4
4
3
2

0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
2

2
4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
8
8

Skóre Body (Prav)
43 : 23 30
(15)
42 : 16 24
(3)
34 : 22 21
(6)
35 : 32 21
(3)
25 : 20 19
(4)
27 : 24 19
(4)
26 : 23 18
(0)
22 : 29 18
(-3)
31 : 29 16
(-5)
34 : 37 13
(-5)
24 : 39 13
(-8)
25 : 37 10
(-8)
13 : 50
8
(-10)

0
0
3
1
1
1
1
1

1
1
6
7
7
8
8

Skóre Body (Prav)
45 : 14 33
(15)
53 : 29 27
(9)
55 : 34 16
(-2)
36 : 38 13
(-5)
19 : 55 13
(-5)
27 : 37 10
(-8)
15 : 43 10
(-8)

0
0
0
0
0
0
0
0

0
3
2
2
3
4
6

Skóre Body (Prav)
27 : 3
18
(12)
24 : 17
9
(3)
13 : 8
9
(0)
11 : 6
9
(3)
9 : 19
9
(-3)
9 : 16
6
(-6)
2 : 26
0
(-9)

0
0
0
0
0
1
1
0
0

0
1
2
3
4
5
6
6

Skóre Body (Prav)
48 : 9
21
(3)
28 : 15 18
(12)
50 : 12 15
(3)
34 : 20 12
(6)
22 : 28
7
(-2)
11 : 26
4
(-8)
5 : 42
3
(-9)
5 : 51
3
(-6)

Dorost
+
11
8
5
4
4
3
3

Žáci
+
6
3
3
3
3
2
0

Přípravka
+
7
6
5
4
2
1
1
1
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Slovo k Adventu

Vzhledem k tomu, že je v dnešní době adventní čas mnohými mylně pochopen,
jeho obsah a jeho poslání není respektováno – což svědčí o lidské neochotě přijímat a dodržovat generacemi vytvořená pravidla, nezbývá než se znovu a znovu
k těmto věcem vracet.
Rok – jako kruh je pevným a neměn- probíhat mnohem déle. Slovo Advent
ným základem všeho „co jen se nalézá je převzato z latinského slova adventus,
ve stvoření“. A v tomto kruhu života je -us, m. a znamená příchod. Rozumí se
postupně nesčetnými pokoleními utvá- tím příchod Spasitele a celé období,
řen určitý řád – někdy pevnější, jindy které má teprve od 11. století rozsah
volnější. Kruh lze dále dělit, a také se čtyř nedělí (jejich názvy jsou dány poddělí, několikerým způsobem. Poněvadž le čtyř věků: neděle železná, bronzová,
nyní budeme všichni používat termínu stříbrná, zlatá), je nadějí, očekáváním,
Velké noce čili Vánoce, musíme se nut- prostoupeno. Říká se mu také Období
ně obrátit k liturgickému dělení roku. obnovy či Znovupovolání.
Budeme se tedy pohybovat v liturgicAdvent má být obdobím tichým, soukém kruhu.
středěným a také – po vzoru již dříve
Během dlouhého a složitého vývoje
naši předkové vytvořili základní obsahovou náplň ročního cyklu: okruh
velikonoční – Hod jarního novoročí,
okruh vánoční – Hod zimního novoročí
a liturgické mezidobí čili Putování. My
se teď zaměříme na cyklus, který je před
námi, tj. cyklus vánoční.

ustanoveného Svatopostního období
ve velikonočním cyklu – má být časem
postním. Jeho liturgická barva je fialová. Obřady (Roráty) byly konány velmi
časně, ještě za tmy, aby se naznačilo, že
lidé bez Světla bloudí.

Zde by bylo dobré si uvědomit, že
v poslední době velmi oblíbená světelná výzdoba měst a vesnic by v Adventu
neměla být užita. Čas světla přichází
až s narozením Páně, to je až o Veliké
– Štědrovečerní noci. Stejně tak i předčasná záplava vánoční hudby v Adventu
ubírá na hodnotě vlastní slavnosti Narození.

Trval v podstatě dva měsíce, od již
zmíněné první neděle adventní až do
Hromnic (2. února). Má tři základní
části: přípravu – ADVENT, VÁNO
CE, vlastní slavnost Narození Páně od
21. prosince do 2. ledna, a třetí část
POHODÍ od předvečera Epifanie – Zjevení Páně (Klanění králů) 5. ledna až do
Ale vraťme se ještě jednou k myšlenHromnic.
kám adventního času, tj. naději, pokání
První částí vánočního okruhu je čtyři a radostnému, tichému očekávání. Aby
neděle trvající Advent. Časový rozsah se naplnily, musí být člověk připraven.
tohoto přípravného období je delší než Musí chtít, musí vědět, musí směřovat.
vlastní jádro slavnosti, to proto, že jaká- To je všeobecně základní postoj dukoli příprava – nejen tato vánoční – aby chovního života.
přinesla požadovaný výsledek, musí
František Běhounek, soubor Ludus musicus
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Medvědi a Pyžamový den v mokropeské školce

Jedním z témat našeho pohádkového školního vzdělávacího programu je i pohádka
O třech medvědech, kterou jsme si s dětmi přečetli a také promítli. Povídali jsme si
o medvědech, o tom, že u nás nežijí v lese jako v pohádce, ale jenom v zoo, že se ukládají
k zimnímu spánku a celou zimu spí. A tak jsme pro děti připravili Pyžamový den.
Všichni jsme byli oblečeni v pyžamu,
ale celý den jsme nespali. Zpívali jsme
ukolébavky, hráli si s plyšáky a uspořádali
polštářovou bitvu. Velké děti si namalovaly
obrázek na povlak na polštářek. Jedna maminka dokonce upekla ozdobenou noční
košilku, na které jsme si moc pochutnali.
Také jsme si vyprávěli o tom, jak medvědi
v pohádce žili, co vše měli u sebe v domečku a co máme v domečku my, a uspořádali
jsme soutěž o Nejkrásnější medvědí domeček. Děti společně s rodiči vyrobili doma
medvědí domečky a poté jsme uspořádali
výstavu a vybírali jsme ten nejhezčí. Některé byly z papíru, některé z přírodních

materiálů – dřeva, kaštanů, listů, větviček
atd. V některých domečcích byl dokonce
i nábytek a v některých i samotní medvědi.
Bylo těžké vybrat ten nejhezčí, ale nakonec
všichni rozhodli o tom, že nejkrásnější domeček vyrobili Adámek a Davídek Kubešovi spolu se svými rodiči. Na druhém místě
se umístila Maruška Kopřivová a na třetím
Honzík Kříž. Všechny děti, které se soutěže
zúčastnily, dostaly za odměnu malého plyšového medvídka, za 3. místo medvěda většího, za 2. místo ještě většího a za 1. místo
největšího medvěda. Měsíc plný medvědů
jsme si báječně užili a už se začínáme pilně
Učitelky MŠ
připravovat na Vánoce.
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Centrální část starých Černošic dozná výrazných změn

V rámci dalších etap programu Revitalizace městských center, jenž čerpá prostředky z Regionálního operačního programu EU, připravuje odbor investic projektovou dokumentaci k podání žádosti o dotaci na centrální část starých Černošic, ze které budou realizovány dva projekty.
Jedním je náměstí před kostelem Nanebe- náměstí bezprostředně navazovat. To znavzetí Panny Marie, které obsahuje i stávající mená, že s dotací žádáme v prvé řadě o repamátník obětem 1. a 2. světové války, dru- konstrukci náměstí před kostelem a následně
hým pak terasa s výhledem a navazující pěší o rekonstrukci celé Komenského ulice.
stezkou vedoucí z náměstí dolů k propustku
Žádat o tuto dotaci bude město v březnu
pod tratí. Tudy povede propojení centrální 2009. Pevně věříme, že uspějeme vzhledem
části starých Černošic s plánovanou oblastí k atraktivnosti projektu, a že se podaří staobchodně průmyslové zóny na vjezdu do vební práce zahájit nejpozději na jaře 2010.
města (supermarket, hobbymarket, benzi- Rádi bychom však první úpravy zahájili už
nová stanice s nonstop provozem apod.).
na podzim příštího roku.
Náměstí před kostelem
Terasa s výhledem a pěší stezkou
Z předložených variant řešení náměstí
před kostelem (barevnou vizualizaci přinášíme na následující dvoustraně) byla radou
města vybrána varianta, kterou autor pracovně nazval „obchvat a terasy“. Tato varianta,
na rozdíl od stávajícího uspořádání náměstí,
kdy komunikace ve veliké šíři kříží celý
prostor náměstí, jež tak charakter náměstí
a veřejné plochy ztrácí, přetváří celou oblast
v plně funkční veřejný prostor (celý projekt
představuje autor na následující straně).
Aby byl umožněn vznik takto projektovaného náměstí, bude komunikace procházející od nádraží ulicí Komenského směrem do
horní oblasti Černošic navazujícími ulicemi
Jansovou a Waldhauserovou odkloněna od
středu náměstí. Tím vznikne klidná plocha
a dojde ke sjednocení obou částí řešeného
prostoru. Vzhledem ke svažitosti terénu
budoucího náměstí se architekt rozhodl jeho plochu rozčlenit na několik navazujících
teras. Vzniká tím vjem určité intimity pro
posezení. Stavební materiály použité v této
oblasti budou navazovat i na celkové pojetí
Komenského ulice, která již vyprojektována
je a jejíž rekonstrukce bude na rekonstrukci
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Druhá projektovaná část zmíněné oblasti
se nachází v roklince mezi hřbitovem a tratí, dnes neutěšená lokalita na místě bývalé
divoké skládky. Zde architekt využívá potenciálu výhledu do údolí Berounky. V části
vedle vstupu do hřbitova vznikne malá
klidová odpočinková terasa s lavičkami
a výhledem a směrem dolů k trati pokračujícími schody (vizualizaci upraveného okolí
kostela směrem k propustku pod tratí jsme
představili v dubnovém vydání Informačního
listu). Zhruba v polovině schodů, v místě,
kde se stočí podél trati, opět vznikne odpočinková oblast s malým posezením. Pěšinka
dále navazuje až na propustek pod tratí, na
jehož druhé straně vznikne již zmíněná plánovaná průmyslově obchodní zóna. I tato
realizace bude využívat kvalitních materiálů
a bude realizována ve stylu odpovídajícímu
historickému významu místa.
Na tento projekt bude město podávat žádost o dotaci ve stejném termínu jako v případě revitalizace náměstí před kostelem.
S předpokládanou realizací na jaře 2010.
Ing. Jan Skalický,
vedoucí odboru investic a správy majetku

z radnice

Náměstí jako symbol plynutí času

Předmětem našeho návrhu byla architektonická úprava náměstí před kostelem
Nanebevzetí Panny Marie, jehož primární funkce je v současné době značně potlačena. Z historického hlediska kostel vždy zastával důležitou roli v urbanistickém
řešení měst. Koncepce prostranství před kostelem musela především splňovat funkci
shromaždiště obyvatel. Současná podoba náměstí tuto funkci bohužel nesplňuje,
náměstí před kostelem je spíše prostornější křižovatkou.
Z tohoto důvodu a především z důvo- na terénními vlnami – zelenými kopečky
du významné urbánní polohy ve vazbě prostřídanými dlážděnými prostory s lana historický odkaz bylo zvoleno velice vičkami. „Plynutí času“ bude protnuto
citlivé řešení, ve kterém jsou zachyceny symbolem kříže, jehož rameno, směřující
mikrourbánní vazby, budoucí funkčnost od východu k západu, je směrovým prolokality, sémantické prvky a nutný přínos pojením oltáře kostela a horního vrcholu
pro město formou kvalitního materiálové- náměstí jakožto pohledu do budoucnosti.
ho provedení.
Rameno kříže je tvořeno keramickým
Architektonické řešení vychází přede- chodníčkem spojujícím všechny části návším z existujících prvků, které je nutno městí. Rameno směřující od severu k jihu
vzájemně provázat a jejich místu dodat je tvořeno vodní plochou, která je jakýmsi
patřičnou důstojnost. Naproti vstupu do ukončením plynutí času a nutí k pozastakostela Nanebevzetí Panny Marie se na- vení při vzpomínce na oběti válečných
chází památník obětem 1. a 2. světové vál- událostí.
ky. V současné době je spíše znepřístupněn Nejdále dojde a nejúspěšnější bude, kdo
pro veřejnost, která tímto jeho přítomnost nejvíc zápasil sám se sebou.
nevnímá a tím pozapomíná na historický
Saint Antoine De Exupéry
význam tohoto místa. Klasická podoba
Náměstí bude tedy určeno především
tohoto místa neoslovuje mladší generaci,
lidem, mělo by je lákat k procházkám
a tím pádem je ztížena kontinuita tohoto
a posezení v příjemném a relativně klidodkazu. Naší snahou je tedy vytvoření
ném prostředí. Z tohoto hlediska bylo
veřejného prostranství obohaceného
nutné uvažovat o maximálním zklidnění
symbolikou spojující historii, současnost
procházejících komunikací pro motorová
a budoucnost.
vozidla. Již při vjezdu na náměstí budou
Mír je tak veliké dobro, že může být vykou- osazeny zpomalovací retardéry a kopen jen za cenu obětí, které přinesou jednotmunikace bude odkloněna po obvodu
livci i společnost.
Jan Pavel II. náměstí. V horní části náměstí se nachází
Sklonitost terénu je inspirativním prv- vymezený prostor pro pohotovostní parkem – ale zároveň určitou funkční kom- kovací místa.
plikací, tento rys jsme využili a zakomponovali do architektonicko-urbanistického
pojetí a vtiskli mu symboliku plynutí
času, která se bude projevovat od celku až
po detail. Tato symbolika bude zvýrazně-

Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. Pláčeš? I v slzách je síla. Tak jdi a žij.

John Lennon

Ing. Renáta Slavětínská, Ing. arch. Karel Veselý,
In. Spira Group, s. r. o.
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Černošice – Ostrov bezpečí?! aneb Jak je vidím já, jak je vidíme my
Více než stovka obrázků a tři výtvarné cykly byly výsledkem práce
černošických dětí, které přispěly svými díly do výtvarné soutěže nazvané
Černošice – ostrov bezpečí aneb Jak
je vidím já, jak je vidíme my. Soutěž v rámci projektu Bezpečná cesta
do školy vyhlásilo město spolu se
základní školou a oběma školami
mateřskými.
Děti se chopily svého úkolu s velkou dávkou fantazie a prokázaly,
jak dobře své město znají. Ve svých
obrázcích dokázaly zachytit, co
je v Černošicích hezké a co by se
dalo zlepšit (například černošické
nádraží), kde a jak se dá co nejlépe
Výsledková listina dětské výtvarné
soutěže Černošice – Ostrov bezpečí?!:
1. kategorie – děti předškolní a mladší
1. místo (jednotlivci): Julie Podzemská
– Když jsou závory dole (MŠ Topolská, ped. Paďouková)
1. místo (kolektiv): Školka na vycházce
(děti z MŠ Topolská, ped. Mouchová)
1. místo (kolektiv): Před školkou (třída
lvíčat z MŠ Karlická, ped. Belová)
2. kategorie – děti 6–8 let
1. místo (jednotlivci): Sofie Bednářová
– Silnice s výmoly (VO ZUŠ, ped.
Bláhová)
1. místo (jednotlivci): Anna Marie Jíravová – Na silnici (VO ZUŠ, ped. Bláhová)
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využívat volný čas, jak bezpečně se
cítí na své každodenní cestě do školy
a vycházkách.
Odborná porota měla nesmírně
těžký úkol – vybrat z takového množství pěkných a nápaditých dílek ve
vyhlášených soutěžních kategoriích
ta „nej“. Především kolektivní díla
dětí z obou mateřských škol – Školka
na vycházce a Před školkou porotu
nadchla. Dílo dětí z MŠ Karlická Před
školkou navíc získalo Cenu Městské
policie Černošice. Není to náhoda,
neboť strážníci se s dětmi dobře znají
z častých besed i akcí, které městská
policie pořádá na dopravním hřišti.
Helena Langšádlová, místostarostka

1. místo (kolektiv): cyklus Mé rodné
Černošice (žáci VO ZUŠ, ped. Bláhová)
3. kategorie – děti 11–13 let
1. místo (jednotlivci): Adéla Semínová
– Černošické kontrasty (8. tř. ZŠ Pod
Školou, ped. Capková)
1. místo (kolektiv): plátno Černošice,
jak je máme rádi (žáci 7. A, B, C,
ped. Capková)
Cena Městské policie
Před školkou (třída lvíčat MŠ Karlická;
ped. Ábelová)
Cena Sympatie
Černošice, jak je máme rádi (kolektiv
žáků 5. B ZŠ Pod Školou; ped. Jandáková).

z města a okolí

Před porotou, která pracovala ve složení místostarostka paní Helena Langšádlová (za město),
pan Gregor Dušička (za městskou policii), pí Alena Janovská (za MŠ Karlická), pí Kateřina
Mandová (za MŠ Topolská), pí Evženie Němečková a pí Jitka Jandáková (za ZŠ) a pí Hana
Bláhová (za ZUŠ), stál těžký úkol – vybrat z bohaté nabídky výtvarných dílek ta nejkrásnější.

Ceny za nejlepší díla v soutěži Černošice – Ostrov bezpečí?! předávala místostarostka paní
Helena Langšádlová, ředitelka ZUŠ paní Ludmila Plzáková a vedoucí městské policie pan
Gregor Dušička na vernisáži výstavky dětských prací, která se uskutečnila 25. října v Mokropeské
kapličce Galerii sv. Václava.
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informace

Tříkrálová sbírka v lednu v Černošicích

Stejně tak, jako každý rok, proběhne v prvním lednovém týdnu roku 2009
Tříkrálová sbírka – veřejná sbírka organizovaná Českou katolickou charitou.
Sbírka bude současně probíhat na území celé České republiky, ale i v dalších zemích po celé Evropě. Po Černošicích a okolí budou chodit tříčlenné
skupinky dětí s doprovodem, budou mít u sebe kasičku označenou logem
CHARITAS a pověření městského úřadu a arcidiecézní charity Praha. Výtěžek z této sbírky bude použit na humanitární účely.
Miloslava Machovcová, ředitelka Farní charity Neratovice

Poděkování Nadace Jedličkova ústavu

Srdečně děkujeme Městskému úřadu Černošice a Tenisovému oddílu Černošice za
uspořádání veřejné sbírky ve prospěch Nadace Jedličkova ústavu a škol u příležitosti
konání tenisového turnaje Olgy Kleinhamplové. Výtěžek ve výši 1881 Kč bude věnován
na opravu invalidních vozíků dětí a mladých
lidí ze Sportovního clubu Jedličkova ústavu
Praha. Děkujeme všem účastníkům turnaje za
podporu, která nám umožňuje naplňovat naše
poslání – pomoc dětem a mládeži s tělesným
nebo kombinovaných postižením!

Rozloučení se sestrou Marií Komendovou
Zastihla nás smutná zpráva, že z našich řad odešla sestra Marie Komendová, dlouholetá členka výboru Červeného kříže. Po řadu let jsme s ní jezdili na výlety, které svědomitě obstarávala.
Její zásluhou jsme mohli vidět mnoho krásných míst nejen u nás, ale i v zahraničí. Když nemoc
přerušila její aktivity, chtěla, aby se v této činnosti pokračovalo. Oslovila proto sestru Stáňu Hradiskou, která její přání vyslyšela, a tak zase můžeme obdivovat krásná místa naší vlasti. Se sestrou
Komendovou jsme se důstojně rozloučili v pátek 24. října v Praze na Olšanech. Budeme na ni stále
vzpomínat.
Za výbor místní organizace Českého Červeného kříže Černošice M. Borovičková

Vzpomínka na pana Josefa Kohlíka
V prosinci uplyne rovných sto let od narození pana Josefa Kohlíka. Ten přišel do Černošic v roce
1924 jako teprve šestnáctiletý, ale již vyučený řeznický tovaryš do firmy pan Hena, který kromě
řeznictví a uzenářství měl i obchod s dobytkem, prováděl porážky a maso dále
dodával do Prahy. Šéf si tovaryše brzy oblíbil, všiml si jeho obchodní zdatnosti
a znalosti selské mentality. Proto ho často pověřoval nákupem na jihu Čech.
Později měl pan Kohlík již vlastní živnost, ale po roce 1950 musel skončit a řadu let pracoval jako řidič. K řemeslu se vrátil po roce 1960, prodával v obchodě
v Poštovní ulici spolu se svou ženou Annou. V naší obci pak oba dožili jako
důchodci. V letošním roce je to již 15 (pan Josef) a 10 let (paní Anna) od jejich
smrti. Ti, kdo jste je znali, vzpomeňte, i proto, že by jistě měli radost, že se jim
Josef Kohlík, syn
letos narodil „pokračovatel rodu“, pravnuk Filip Kohlík.
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z městakultura
a okolí

Na Vánoce vánočku, před Vánoci Timudej
Před vánočními svátky, jako již tradičně, vystoupí v pátek 19. 12. od 20.00 v Clubu Kino
se svým novým albem Con Čerto Grando kapela Timudej. Kapela hrající osobitý styl timudance dokáže roztancovat publikum tak, že zkolabuje místní klimatizace včetně šatnářky,
(pb)
městské policie a Obami. Více na www.timudej.cz. Těšíme se na Vás!

Česká mše vánoční zazní opět v kostele
Srdečně všechny zveme na již tradiční provedení České mše vánoční J. J. Ryby „Hej mistře“.
Těšíme se na vás 24. prosince o desáté hodině večerní v černošickém kostele Nanebevzetí Panny
Marie. Hrají a zpívají profesionální i amatérští muzikanti z Černošic a okolí. Květa Hurťáková

Vánoční program bohoslužeb v Černošicích
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Program adventní doby
Úterý 2. 12., 9. 12., 16. 12. (ráno v 7.00) – roráty.
Čtvrtek 4. 12., 11. 12., 18. 12. (v 17.00) – nešpory.
Neděle v adventní době: 7. 12., 14. 12.,
21. 12. – Mše sv. s adventními zpěvy.
Program vánoční doby
Středa 24. 12. (16.00) – vigilie Slavnosti
Narození Páně: Mše svatá (16.00). Koncert Rybova mše – dir. Květa Hurťáková
(22.00).
Čtvrtek 25. 12. (10.30) – Slavnost Narození
Páně – 1. svátek vánoční: Mše svatá.
Neděle 28. 12. – Svátek svaté Rodiny: Mše
svatá. 10.30
Čtvrtek 1. 1. 2009 (10.30) Nový rok – Slavnost Matky Boží P. Marie: Mše svatá.
Kostel je otevřen vždy půl hodiny před za-

čátkem a po skončení bohoslužeb. V kostele
je instalován betlém s jesličkami. Program
bohoslužeb v ostatní dny a v celé farnosti lze
najít na internetu: http://farnost.tvuj.net/.
Evangelické bohoslužby v DPS
Bohoslužby Českobratrské církve evangelické se konají v Černošicích v domě
s pečovatelskou službou (DPS), Vrážská
1805, a to: 14. 12. od 8.00 (třetí neděle adventní), 21. 12 od 8.00 (na Boží hod vánoční) a 28. 12. od 8.00. Více informací na http:
//radotin.evangnet.cz/.
Bohoslužby Církve Bratrské
Bohoslužby Církve Bratrské se konají
každou neděli od 9.30 v ulici Topolská 523,
Černošice-Mokropsy. Kontakt: pavel.paluchnik@cb.cz; tel. 251 641 138. Více se o našem sboru dovíte na webových stránkách
(red)
www.cb.cz/cernosice.

Mokropeský masopust 2009
Tradiční Mokropeský masopust se bude konat v sobotu 14. února. Masopustní spolek
hledá nové nadšence pro masopustní představení. Zájemci nechť bez bázně kontaktují paní
Jana Paďouková
Janu Paďoukovou na telefonním čísle 731 509 883.

Církev Bratrská v Černošicích

Všechny níže uvedené aktivity církve jsou otevřené pro veřejnost.
Rádi vás mezi námi uvidíme. Adresa: Topolská 523, Černošice-Mokropsy. Kontakt: pavel.paluchnik@cb.cz; tel.: 251 641 138. Více se o našem
sboru dovíte na webových stránkách www.cb.cz/cernosice. Neděle
(9.30) – bohoslužba, školka pro děti; úterý (18.00) – setkání mládeže
(na Smíchově); středa (19.00) – biblická hodina, pátek (9.30) – skupinka žen, (16.30) – klub dorostu; (19.00) – sborový zpěv.
(pp)
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Jedličkárna zažila punkovou smršť
Sešla se spousta lidí, přijelo pět kapel
– z blízka i daleka a bylo veselo tak, až se
o tom i v Informačním listu psalo! Už v pět
hodin se začalo s přípravou aparatury – nezúčastněný kolemjdoucí by se mohl domnívat, že do Mokropes zavítali Pink Floyd, tak
úchvatné bedny to byly!
Začalo se zlehka. Jako první se představila
dětská lidová muzika ze Řevnic Notičky. Bez
nadsázky profesionální soubor, který dokáže potěšit skutečně každého. Následovalo
vystoupení personálně spřízněného Holomrazu konečně obohacené o jednu novou
skladbou! Publikum dostalo svou denní
dávku poberounského undergroundu a pak

38

nastala punková smršť v podání souborů
Benjaming band a Michael´s uncle. Petříkovický punk pipes family gang B.N.B. představil své nové CD, došlo samozřejmě i na
ověřené hity, dudy a skotské sukně. Pamětníky časů, kdy byl punk ještě v plenkách dozajista potěšil Michael´s uncle s nasazením
jako za mlada! A na dobré usínání zahrála
kapela Boron své písně o lásce, přátelství,
rodině a harmonii v HC/metalovém kabátě.
Na závěr děkuji všem zúčastněným za
účast a zejména skupině Boron za ozvučení a poskytnutí veškeré aparatury. Bude-li
čas, chuť a nálada, příští rok to zopakujeFilip
me.

z města a okolí

Skvělý Čechomor doslova nadchl vyprodaný sál Clubu Kino
Více než tři stovky nadšených obdivovatelů kapely Čechomor beznadějně vyprodaly
12. listopadu sál Clubu Kino. Skvělý umělecký zážitek pro ně připravilo město v rámci
černošických oslav státního svátku Dne boje
za svobodu a demokracii. Svým osobitým
projevem nadchla i baskická kapela Tapia
eta Leturia, která podobně jako Čechomor,

interpretující lidovou muziku naši, interpretuje lidovou hudbu baskickou. Jedinečný
koncert Čechomoru byl vyvrcholením letošní kulturní sezóny. Stejně tak by i sezónu
příští měl ozdobit podobně významný interpret. A ještě poděkování firmám Reimo,
Aquaconsult a Gematest za sponzorskou
Za odbor kultury Pavel Blaženín
pomoc.
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kultura

Kulturní akce
v obcích
Mikroregionu Dolní Berounka
Nám. Krále Jiřího

Řevnice

6. 12. (9.00 – 14.00) – vánoční trh; tradiční vánoční setkání s krátkým programem řevnických škol
a souborů

Sál zámečku
6. 12. (17.00) – betlémská hra vánoční aneb Vypečená generálka této, kterak se přihodila ochotníkům
v Malé Lhotě – Divadlo Excelsior
22. 12. (19.00) – houslový recitál Barbory Kolářové (řevnická houslová virtuoska na skok doma!)

Kostel sv. Mořice
20. 12. (18.00) – Česká mše vánoční (vánoční evergreen J. J. Ryby v podání příležitostného sdružení
řevnických muzikantských nadšenců)

Fürstův sál

Dobřichovice

12. 12. (20.00) – koncert Mario Bihári (nevidomý romský zpěvák, klavírista a akordeonista je znám
spoluprací se Zuzanou Navarovou
13. 12. (17.00) – pod vánočním stromem (veřejná generálka vánočního představení Dobřichovické
divadelní společnosti)
19. 12. (19.00) – podvečer se Soňou Červenou, dcerou zakladatele kabaretu Červená sedma, která po
válce hrála po boku Jana Wericha hlavní ženskou roli v americkém muzikálu Divotvorný hrnec;
poté se věnovala opernímu zpěvu (pořadem provází Vlastimil Harapes)

Na zámku
14. 12. (13.00) – dětský vánoční jarmark; koncert dětí z Dětského domova ve velkém sále (jako host

vystoupí dívčí voiceband Brécy)
- 14.00 – hudební vystoupení dětí ze ZUŠ ve velkém sále (v případě pěkného počasí venku)
- 14.30, 15.15 a 16.00 – Malé divadélko Praha a jeho varietní vystoupení (nádvoří zámku)
- prodej ručně vyráběných vánočních dárečků dětmi ze ZŠ, ZUŠ, Náruče, Skautů, Dětského domova a nadace Člověk v tísni
- 13.00 – pečení vánoček i jiných tvarů, výroba vánočních ozdob a přání; projížďka na koních,
ukázka kovářského řemesla, prodej jmelí
- 17.30 – pod vánočním stromem uvede Dobřichovická divadelní společnost vánoční představení

Karlický kostel
24. 12. (23.00) – J. J. Ryba Hej mistře a Pastorelly; účinkuje soubor Ludus Musicus a hosté

Náměstí

Karlštejnský advent

Neděle 7. 12. (14.00) – vánoční koledování – děti ZŠ Liteň; dětský folklorní soubor Klíček; betlémská
hra vánoční Divadla Excelsior Praha (sál U Janů)
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z městakultura
a okolí
Nádvoří hradu
Neděle 14. 12. (14.00) – Pěvecký sbor Chorus Angelus; dětský folklorní soubor Kamýček; pěvecký
sbor Bonbon
Neděle 21. 12. (14.00) – Adventní koledy – Divadelní spolek Křoví; Vánoční koncert (dechová kapela
Týnečanka),

Rytířská síň hradu
Neděle 21. 12. (16.00) – Hej mistře Česká mše vánoční J. J. Ryby (účinkují profesionální i amatérští
muzikanti a zpěváci z Prahy, Černošic a okolí)
Sobota 27. 12. (18.00) – Vánoční koncert vokálně instrumentální skupiny Chaire
Na všechny programy s výjimkou České mše vánoční je vstup volný. Rezervace vstupenek:
karlstejn@stc.npu.cz, 311 681 617
Hrad Karlštejn je přístupný veřejnosti od 13. 12. 2008 do 4. 1. 2009.
Zavírací dny: pondělí 15. 12.; středa 24. 12.; čtvrtek 25. 12.; pondělí 29. 12. 2008.

Srbsko

Sobota 6. 12. (14.00) – mikulášské odpoledne pro děti (kulturní dům)
Neděle 7. 12. (16.00) – adventní setkání seniorů (kulturní dům)
Úterý

9. 12. – vypouštění balonků

Neděle 21. 12. (17.00) – vánoční zpívání u kapličky

Hlásná Třebaň

4. 12. (17.30) – Mikulášská nadílka (TJ Sokol Hlásná Třebaň), zpívání vánočních koled
23. 12. (18.00) – setkání den před Štědrým dnem, tedy pod vánočním stromkem na návsi

Kniha Černošice, vilové město na Berounce
Pokud ještě nemáte koupený vánoční dárek, věnujte prosím pozornost této nabídce.
Koncem roku 2005 byl vydán ojedinělý soubor historických fotografií zachycujících
naše město od konce 19. století až po 30. léta 20. století. Vzácné dokumenty přibližují
čtenářům, jak se z malé vesničky v malebném údolí Berounky stávalo letovisko s mnoha
architektonickými skvosty. Soubor pohlednic zapůjčilo město Černošice a umožnilo tak
vznik publikace, ve které je shrnuta etapa jeho bouřlivých proměn. Kniha je určena nejen
pamětníkům, ale všem, kteří se chtějí o historii Černošic dozvědět co nejvíc. Publikaci
„Černošice, vilové město na Berounce“ koupíte v pokladně MěÚ v Riegrově ulici a v černošických trafikách. Dále zde můžete zakoupit i knihu s názvem „Dolní Berounka“.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Černošice – město v romantickém údolí Berounky
Pražská informační služba vás zve v neděli 21. prosince na vycházku nazvanou Černošice – město v romantickém údolí Berounky. Známé prvorepublikové letovisko vybízí
k zajímavému putování i v zimě (Černošice, Černošice-Vráž, Vonoklasy). Pozor! Pěší trasa měří zhruba 6,5 km. Začátek akce je na nádraží v Černošicích v 9.47 po příjezdu vlaku,
(pb)
který odjíždí z nádraží Praha-Smíchov v 9.34. Vstup 50 Kč (Pavla Lešovská).
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kultura

Vizovické obřadní pečivo v tvořivých rukách dětí a seniorů
Výtvarný obor Základní umělecké školy ve spolupráci s oborem hudebním si vás dovoluje pozvat na Mikulášskou tvůrčí dílnu na téma „Vizovické obřadní pečivo“, která se
koná ve čtvrtek 4. prosince od 15.00 v sále Domu s pečovatelskou službou. Kromě historie
a ukázky tvoření figurek, vánočních jablíčkových svícínků, řetězů a ozdob je připravena
soutěž „O nejhezčí vizovickou figurku“ včetně odměny pro vítěze. V čase adventním lze
předpokládat, že se dostaví i sv. Mikuláš se svým doprovodem. Písničky a básničky jsou
tudíž vítány. Těšíme se na vaši milou návštěvu (k tvarování pečiva je potřeba vzít si s seHana Bláhová
bou malé nůžky).

Galakoncert Big Bandu Václava Zelinky v Clubu Kino
Odbor kultury vás zve 6. prosince od 20.30 do Clubu Kino na tradiční vánoční koncert
velkého swingového orchestru Václava Zelinky, na který se opět po roce podařilo získat
jako hosta Milana Černohouze. Společně s ním vystoupí další známé osobnosti: Vlasta
Kahovcová, známá nejen z divadla Semafor, ale především jako členka orchestru Ladislava Štaidla (doprovázel na koncertech Karla Gotta), Milan Matoušek a Lukáš Burián.
Dohromady tvoří tito umělci vokální kvarteto Blackhouse, které se tím stává hlavním
magnetem koncertu. V programu zazní již posluchačsky osvědčené skladby Jaroslava Ježka, Glena Millera, Counta Basieho, Karla Vlacha a mnoha dalších. Vstupenky za 150 Kč
lze zakoupit v předprodeji v trafice u Václavků na černošickém nádraží. Těšíme se na vaši
Za odbor kultury Pavel Blaženín
návštěvu.

Výstava Art Černošice 2008
Zveme vás na devátý ročník výstavy Art Černošice. Opět chystáme v předvánočním
čase setkání výtvarníků z Černošic a blízkého okolí. Od 12. do 14. prosince v sále restaurace Jedličkovy lázně vás přivítá příjemná atmosféra a obrazy, fotografie, dřevo, keramika
a různé drobnosti. Pokud chcete rozšířit řady vystavujících, můžeme vám nabídnout stůl
nebo panel pro vaši prezentaci. Tímto vás zveme na vernisáž, která proběhne 12. 12. 08
v 18.00. Součástí slavnostního zahájení bude i kulturní program.
Vaše případné dotazy zodpoví K. Vošalíková 605 875 038 a D. Knetlová 602 352 368

Živý betlém
obohatí adventní trhy
Srdečně všechny zveme 13. 12. od 14.30
na adventní trhy k černošickému kostelu,
kde členové církve Bratrské v Černošicích
představí vánoční poselství formou zpívaného „živého betléma“. Můžeme se těšit na
živá zvířátka a dvacetičlenný pěvecký sbor,
který se postará o doprovod takřka v muzikálovém stylu.
Sbor Církve Bratrské Černošice
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z městakultura
a okolí

Advent žáků Základní umělecké školy
4. 12. (15.00) – Vánoční společná dílna Možná přijde i Mikuláš (DPS)
11. 12. (16.00) – Společné adventní zpívání (zahrada ZUŠ)
14. 12. (17.30) – Vánoční koncert Pramínku (sál Dr. Fürsta, Dobřichovice)
17. 12. (17.30) – 2. adventní koncert (sál ZUŠ)
Ludmila Plzáková

Zveme vás na koledu s Pramínkem
7. 12. (17.00) – galerie Mokropeská kaplička sv. Václava
11. 12. (16.00) – vánoční trhy na zahradě Základní umělecké školy
14. 12. (17.30) – Vánoční koncert – Fürstův sál Dobřichovice

Marcela Látalová

Adventní trhy budou letos u kostela
Město Černošice vás srdečně zve na adventní trhy, jež se budou konat v sobotu
13. prosince tentokrát kvůli rekonstrukci Karlštejnské ulice v ulici Komenského v okolí
kostela Nanebevzetí Panny Marie. Komenského bude uzavřena pro veškerou dopravu
podobně jako při pouti. Na zastřešeném podiu, které zdarma poskytla firma Šiba, vystoupí děti z naší Základní umělecké školy, Schola Černošice, pěvecký soubor Chorus
Angelus a dívčí voiceband Brécy. Odpoledne se můžeme těšit na živý betlém, divadelní
společnost Křoví či akustickou hudební skupinu Qjeten. Na tržišti si budete moci koupit pěkné dárky pro své blízké a podpořit naši ZUŠ nákupem u jejich stánku. Vyzýváme
všechny výtvarníky a umělce, kteří by se rádi na těchto trzích svými díly prezentovali,
aby se do 10. prosince přihlásili odboru kultury na tel. čísla 251 641 116 a 602 200 817
Za odbor kultury Pavel Blaženín
nebo e-mail: pavel.blazenin@mestocernosice.cz.

Chorus Angelus oslaví patnácté výročí
Srdečně zveme v sobotu 13. 12. od 17.00 do černošického Clubu Kino rodiče, přátele
a příznivce dětského pěveckého sboru Chorus Angelus na slavnostní koncert k 15. výročí
úspěšné existence tělesa. Po celý večer vás bude bavit nejen Chorus Angelus, ale i jeho
hosté. Připravili jsme pro vás zpěv a hudbu nejrůznějších žánrů a stylů. Přijďte si s námi
připomenout, jak ten čas letí... Těšíme se na vaši návštěvu. Vstupné: dospělí 120 Kč, zlev(pb)
něné 60 Kč, děti do 15 let zdarma.

Otevírací doba v městské knihovně:
Pondělí: 9.00 – 11.30, 12.30 – 18.00;
Čtvrtek: 12.30 – 16.00;

Středa: 9.00 – 11.30, 14.00 – 20.00;
Pátek: 9.00 – 11.30.

Připomínáme, že všichni zaregistrovaní čtenáři naší knihovny mají přístup na internet
zdarma. Pro velký zájem o tuto službu je lepší si termín předem telefonicky rezervovat.
On-line katalog knihovny najdete na webových stránkách města. E-mail knihovny:
knihovna@mestocernosice.cz. Náš telefon: 251 641 501.

Oznámení pro čtenáře
Od 8. 12. do 31. 12. bude v Městské knihovně Černošice probíhat revize knihovního
fondu (povinnost vyplývající z knihovního zákona). Z tohoto důvodu bude knihovna
uzavřena. Vypůjčené knihy si čtenáři po dobu trvání revize mohou ponechat a vrátit
Za pochopení děkují vaše knihovnice
je až po jejím ukončení.
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z městakultura
a okolí
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