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Co je prospěšné vědět o místních poplatcích
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Jako každoročně přivedla členy
masopustního spolku v pestrých
kostýmech k pódiu na zcela zaplněném Masopustním náměstí
řízná kapela. Po skončení divadelního vystoupení se muzikanti
postavili do čela masopustního
průvodu a vydali se na cestu po
mokropeských domácnostech.
Všude byli vítáni a skvěle pohoštěni.
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Co je dobré vědět na začátku roku o místních poplatcích

Jaké místní poplatky a na základě čeho je město Černošice vybírá? V souladu se
zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a obecně závazných
vyhlášek o místních poplatcích, jedná se v městě Černošice o následující poplatky:
- poplatek ze psů (vyhláška č. 3/2003 doplněna vyhláškou 3/2006),
- poplatek za rekreační pobyt (vyhláška č. 4/
2003 doplněna vyhláškou 4/2006),
- poplatek z ubytovací kapacity (vyhláška
č. 7/2003),
- poplatek za užívání veřejného prostranství
(vyhláška č. 5/2003 doplněna vyhláškou
5/2006),
- poplatek za odstraňování komunálního odpadu (vyhláška č. 6/2006),
- poplatek za provozovaný výherní hrací
přístroj (vyhláška č. 30/1998 doplněna
vyhláškou 2/2006).
Všechny vyhlášky shodně stanovují
plátce, podmínky, výjimky, lhůty splatnosti
a hlavně sazby jednotlivých poplatků.
Sazba poplatku za psa: Poplatek se platí
ze psů starších 3 měsíců a činí 360 Kč ročně
v základní sazbě. Za psa, jehož držitelem je
poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je
jeho jediným zdrojem příjmů, a požádá si
o úlevu, je sazba 120 Kč ročně. Splatnost
poplatku je do 31. 5. t. r.

Registrovaným plátcům místního poplatku
za psa a komunální odpad budou složenky
k úhradě zasílány poštou s dostatečným
předstihem před datem splatnosti.
Sazba poplatku za rekreační pobyt: Činí
15 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu, nebo
paušální částka 4 500 Kč za osobu a rok,
kterou stanoví správce poplatku na žádost
poplatníka.
Sazba poplatku z ubytovací kapacity:
Činí 4 Kč za každé využité lůžko a den.
Správce poplatku může po dohodě s poplatníkem stanovit placení poplatku roční
paušální sazbou.
Ubytovatel, který vybírá poplatek za
rekreační pobyt, provede odvod poplatku
podle počtu ubytovaných osob čtvrtletně,
nejpozději do 10 dnů po uplynutí každého
čtvrtletí, u poplatku z ubytovací kapacity
provede odvod poplatku podle počtu ubytovaných osob nejpozději do 15 dnů po
uplynutí každého čtvrtletí.

Sazba poplatku za použití veřejného
prostranství: Za použití veřejného proSazba poplatku za odstraňování ko- stranství k umístění stánků, pultů, kiosků
munálního odpadu: Pro fyzickou osobu, k prodejním účelům včetně manipulačního
která má v Černošicích trvalý pobyt, činí prostoru skládek zboží a vystaveného zboží:
poplatek 492 Kč/osobu/rok; pro fyzickou - za dlouhodobé umístění (déle než 30 dnů)
osobu, která má ve městě ve vlastnictví
5 Kč za 1 m² a den (v případě dlouhodostavbu určenou nebo sloužící k individubého umístění se vyžaduje písemné povoální rekreaci, činí poplatek 492 Kč/objekt/
lení MěÚ),
rok. Splatnost 1. části poplatku je do 31. 3. - za krátkodobé užívání (kratší než 30 dnů)
t. r., splatnost 2. části pak do 30. 9. t. r. Lze
na místě k tomu účelu určeném 10 Kč za
požádat správce poplatku (MěÚ Černoši1 m² a den,
ce) o úpravu platby na 1x ročně. V tomto - za použití veřejného prostranství k umíspřípadě je splatnost poplatku vždy do 31. 3.
tění reklamního zařízení všeho druhu
příslušného kalendářního roku.
1 100 Kč ročně za 1 m² velikosti poutače,
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- za použití veřejného prostranství k umístění stavebního zařízení všeho druhu
30 Kč měsíčně za 1m² (poplatek může být
stanoven paušální částkou – roční, měsíční, týdenní).
Za vyhrazení trvalého parkovacího místa:
- za osobní auto či přívěs za osobní auto
3600 Kč ročně,
- za nákladní auto, přívěs, návěs, autobus, za
stavební stroje nebo maringotku 6 000 Kč
ročně.
Za použití veřejného prostranství:
- pro provoz lunaparků, cirkusů a jiných
obdobných atrakcí 10 Kč/1 m²/den,
- k umístění skládky stavebního materiálu
při stavbě obytného domu v rámci stavebního povolení 5 Kč/1 m²/den,
- na skládky všeho druhu, které nebyly
povoleny v rámci stavebního povolení,
10 Kč/1 m²/den,
Za provádění výkopových prací na veřejném prostranství 10 Kč za 1 m² a každý
i započatý den, v ostatních případech sazba
činí 10 Kč za 1 m².

ný účinek, tzn. že poplatek včetně penále
musí být uhrazen do termínu uvedeném
na platebním výměru (§ 48 zákona č. 337/
1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů). Vyměřena může být
i pokuta za tzv. nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, týká se veškerých změn,
které je ze zákona plátce poplatku povinen
nahlásit správci poplatku (MěÚ Černošice).
U poplatku za komunální odpad jde např.
o změnu počtu trvale hlášených osob nebo
o změnu majitele nemovitosti určené nebo
sloužící k individuální rekreaci. U poplatku
za psa např. odhlášení nebo přihlášení psa.
Poplatník, který záměrně neplatí místní poplatky a nereaguje na výzvy zaslané správcem poplatku, se tak vystavuje
nebezpečí, že zaplatí mnohonásobně víc
ve formě sankcí a riskuje, že nedoplatek
bude vymáhán daňovou exekucí (§ 73 zák.
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
ve znění pozdějších předpisů).

Fakturace vodné a stočné, smlouvy
s odběrateli od 1. 1. 2009

Na základě smlouvy zajišťuje s platností
od 1. 1. 2009 agendu vyúčtování a fakturace
vodného a stočného za město Černošice
firma Aquaconsult, spol. s r. o., s adresou:
ul. Dr. Janského 953, 252 28 Černošice. Zde
se též uzavírají případně mění smlouvy
s odběrateli vodného a stočného. Tuto agendu ve firmě Aquaconsult, spol. s r. o., vedou
pracovnice Renáta Hatinová a Renáta KoSankce za nezaplacení
váliková, tel.: 251 642 213 nebo 251 642 203,
Pokud nebude poplatek uhrazen včas pro obě čísla linka 204, 203. Občané mohou
a ve správné výši, bude poplatníkovi zaslá- přijít vyřídit svou záležitost v pondělí a ve
na výzva se stanoveným termínem úhra- středu od 8.00 – 11.00 a 12.30 – 15.30 nebo
dy nedoplatku. Když ani potom nedojde i jindy dle telefonické domluvy.
k úhradě dlužné částky, bude následovat - současná cena vodného (včetně DPH) je
31,35 Kč/1 m³
platební výměr, kde již může být poplatek
navýšen až na trojnásobek základní sazby. - současná cena stočného (včetně DPH) je
25,75 Kč/1 m³.
Proti rozhodnutí (platebnímu výměru) se
lze sice odvolat, ale odvolání nemá odklad- Ing. Vladislav Tilsch, vedoucí finančního odboru
Sazba poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj: Poplatek za každý
přístroj činí 5 000 Kč na 3 měsíce. Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo
ve správné výši, vyměří městský úřad poplatek platebním výměrem a může zvýšit
včas nezaplacený (neodvedený) poplatek
až o 50 procent.
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Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací

Město Černošice je podle § 18 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinno do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok
o své činnosti v oblasti poskytování informací. Správa obsahuje údaje o počtu podaných
žádostí o informace, počtu podaných odvolání proti rozhodnutí, opis podstatných částí
každého rozsudku soudu, výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona bez
uvádění osobních údajů a další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.

a) počet podaných žádostí o informace

34

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti

0

Z celkového počtu 34 podání bylo vyhověno 33 žádostem, z toho pouze ve 2 případech bylo
rozhodnuto o částečném vyhovění žádosti. V jednom případě nebyla informace poskytnuta.
2
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí
Ve dvou případech se žadatelé odvolali, odvolání byla posouzena a vzhledem k tomu, že nebylo přikročeno k autoremeduře, byla odvolání postoupena Krajskému úřadu Středočeského
kraje k rozhodnutí. Obě odvolání byla krajským úřadem zamítnuta.
c) opis podstatných částí rozsudku soudu a přehled všech výdajů, které byly vynaloženy v souvislosti se soudním řízením
V roce 2008 město nevedlo žádný soudní spor ve věci poskytování informací.
0
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění
e) počet stížností podaných podle § 16a
důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich řešení

2

Úřad řešil dvě stížnosti. Jedna stížnost na nedodržení lhůty byla důvodná, neboť žadatelce
nebylo v termínu odpovězeno. Informace byly poskytnuty dodatečně s omluvou. Druhá stížnost je dosud v řešení tajemníkem městského úřadu.
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
0
Zákon je dle našeho názoru zneužíván ke komerčním účelům. Obchodní společnosti jej
začínají využívat ke sběru informací pro marketingové účely, případně ke zpracovávání svých
projektů, studenti pro sběr dat při zpracování diplomových prací. V roce 2008 se jednalo
celkem o 5 žádostí (cca 15 % z celkového počtu podaných).
Poznámka: všem občanům jsou poskytovány běžně informace prostřednictvím telefonu, faxu,
elektronickou poštou, případně osobně. Tyto žádosti nejsou evidovány ani zpoplatňovány.
Ing. Jana Ullrichová, vedoucí odboru kancelář starosty

Vyhlášky města Černošice

Na základě usnesení rady města ze dne
8. 12. 2008 připravil odbor kancelář starosty pro občany soubor vyhlášek města
v platném znění. Všechny vyhlášky jsou
zveřejněny na webových stránkách města
www.mestocernosice.cz v odkazu Město
Černošice / Právní předpisy města. Výše
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uvedená služba je určena především pro
ty spoluobčany, kteří přístup k internetu
nemají. Pokud máte o tuto službu zájem,
obraťte se, prosím, přímo na slečnu Markétu Kolářovou, tel.: 251 081 530.
Ing. Jana Ullrichová, vedoucí odboru kancelář
starosty, jana.ullrichova@mestocernosice.cz.
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Datové schránky a elektronické úkony (II)

V tomto a v následujících číslech IL chceme čtenáře seznamovat s novinkami z oblasti
e-Governmentu – elektronizace veřejné správy. Příspěvky jsou vedeny formou virtuálního rozhovoru, v němž odpovídáme na nejčastěji kladené otázky.
Otázka: V minulém čísle jsme hovořili o datových schránkách. Často diskutovaným problémem
je tzv. institut doručování – podání se považuje
za doručené uplynutím 10 dnů od jeho dodání do
datové schránky. Občan, který si nechal na vlastní
žádost zřídit datovou schránku, nemůže bez rizika
odjet ani na dovolenou? Jak bude prokazovat, že
nemohl podání vyzvednout?
Odpověď: Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, je v tomto případě strohý a odkazuje
„například na § 24 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád“, který hovoří o neúčinnosti doručení.
Praví se v něm, že adresát může za podmínek dle
§ 41 správního řádu požádat o určení neplatnosti doručení nebo okamžiku, kdy byla písemnost
doručena, pokud prokáže, že si pro dočasnou
nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu
nemohl bez svého zavinění uloženou písemnost
ve stanovené lhůtě vyzvednout. V § 41 správního
řádu je mj. uvedeno, že účastník může požádat
o prominutí zmeškání úkonu ve lhůtě do 15 dnů
ode dne, kdy pominula překážka, která podateli
bránila úkon učinit. Způsob prokazování však
není popsán a očekává se, že vysvětlení přinese
prováděcí předpis k zákonu 300/2008 Sb., který
je očekáván v březnu 2009.
Otázka: Znamená to, že se občan může bez následků převzetí zásilky vyhýbat, pokud si datovou
schránku nenechá zřídit?
Odpověď: Vůbec ne. Uvedená ustanovení správního řádu, včetně ustanovení, týkajících se doručování fyzickým osobám, se vztahují na všechny
způsoby doručování. Změna spočívá pouze
v tom, že „přednostním“ způsobem bude doručování do datových schránek, zatímco doručování
poštou je pouze alternativní. Obecně však již nyní
platí zásada, že břemeno dokazování, proč nebyla
zásilka převzata, přechází na adresáta.
Otázka: Lze si jen těžko představit, jak bude
s datovou schránkou pracovat orgán veřejné moci,
tedy například městský úřad. Jak budou zaměstnanci města přijímat a odesílat poštu?

Odpověď: Každému orgánu veřejné moci bude
zřízena jedna datová schránka. Podle zákona
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě,
mají obce s pověřeným obecním úřadem a obce
se stavebním nebo matričním úřadem povinnost
vykonávat spisovou službu v písemné nebo elektronické formě. V prosinci 2008 bylo podepsáno
memorandum o spolupráci mezi Ministerstvem
vnitra ČR a zástupci sedmi společností zabývajících se výrobou a vývojem programů spisových
služeb. Pokud je spisová služba provozována
v elektronické formě, bude propojena s datovou schránkou a úředník při odesílání pouze
vyhledá v seznamu datovou schránku příjemce,
pokud existuje, odešle podání prostřednictvím
spisové služby. Úkony spojené s autentizací,
příjmem a odesíláním bude zajišťovat systém
automaticky.
Otázka: Mnoho dokumentů má úřad v písemné
formě. Jakým způsobem budou odesílány a v jakém formátu?
Odpověď: Zákon hovoří zcela konkrétně
o konverzi dokumentů. V tomto případě se
konverzí rozumí plné převedení dokumentu
v listinné podobě do dokumentu obsaženého
v datové zprávě, ověření shody obsahu těchto
dokumentů a připojení ověřovací doložky. Jaké
formáty budou používány, stanoví prováděcí
vyhláška, která nyní údajně prochází vnitroresortním připomínkovým řízením. S největší
pravděpodobností by se mělo jednat o formáty
PDF, TIF a PNG.
Otázka na závěr: Kde je možno hledat další
aktuální informace o datových schránkách?
Odpověď: Prováděcí předpis k zákonu
č. 300/2008 Sb. zpracuje Ministerstvo vnitra
ČR pravděpodobně do března 2009. Aktuální informace lze nalézt na stránkách http:
//www.datoveschranky.info/.
Ve virtuálním rozhovoru rozmlouvali ing. Bohumil Sajdl, CSc., a Jaroslava Cimrmanová, odbor
informatiky.
Pokračování v některém z příštích čísel.

9

z radnice

Výstavka představí návrhy uměleckého díla s motivem trojlístku

Jednou z nejvýraznějších urbanisticky významných akcí realizovaných na území
Černošic v uplynulém roce byla rekonstrukce centrální části ulice Karlštejnská. Tato
rekonstrukce byla prováděna s důrazem na pěší dopravu s cílem zatraktivnit ji nejen
pro všechny obyvatele města, ale i pro jeho návštěvníky. Vlastní komunikace byla proto
zachována pouze v nezbytné šíři dvou jízdních pruhů a zbytek celého prostoru, zejména
v bezprostředním okolí Slánky, byl rozšířen v podobu určitého náměstíčka.
Při posuzování architektonického návrhu širokou uměleckou veřejnost včetně stutéto lokality přišel starosta města Aleš Rádl dentů uměleckých škol s tím, že návrhy
s nápadem, umístit na tento lokalitou velmi měly být odevzdány do konce ledna.
zajímavý široký chodník umělecké dílo
Na základě přesného zadání se sešlo
s motivem trojlístku, znaku města Černo- dvanáct návrhů (včetně plastických maket
šice, symbolizujícího spojení tří městských a příslušných vizualizací), které vyhodnočástí – Černošic, Mokropes a Vráže. Odbor tila odborná výběrová komise. O konečné
investic následně připravil soutěž o návrh podobě uměleckého díla pak rozhodne
tohoto uměleckého díla, při které oslovil rada města.
Výstavka se koná 18. března
Předkládáme vám nyní fotografie některých návrhů, abychom vzbudili vaši pozornost a zvědavost a zároveň vás pozvali na
veřejnou výstavku, která se uskuteční ve
středu 18. března mezi 14.00 a 20.00 v zasedací místnosti městského úřadu v Riegrově
ulici. Zde se budete moci se všemi návrhy
seznámit podrobněji a rovněž budete moci
vyjádřit svůj názor v rámci nezávislé orientační ankety.
Ing. Jan Skalický,
vedoucí odboru investic a správy majetku
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Starostové se přijeli poradit o tvorbě nových územních plánů

Podle nového stavebního zákona musí mít obce do roku 2015 vypracovány
nové územní plány. Po tomto datu pozbudou stávající územní plány platnosti.
Nové územní plány budou vycházet z územně analytických podkladů, které
představují základní informaci o řešeném území a které vypracoval úřad
územního plánovaní Černošice s finanční spoluúčastí EU a Evropského fondu
pro regionální rozvoj.
Protože starostové obcí správního úze- tové seznámili s projektem „Zpracování
mí obce s rozšířenou působností Černo- vybraných jevů z ÚAP pro území ORP
šice neměli dosud možnost se s územně Černošice a tomu, abychom se s nimi poanalytickými podklady seznámit a ne- radili o dalším postupu při tvorbě jejich
měli možnost je připomínkovat, přijali nových územních plánů a předali jim
pozvání starosty Aleše Rádla a vedoucí- zkušenosti s přípravou prací a s pracemi
ho úřadu územního plánování Ing. Vla- samotnými. V neposlední řadě jsme starosdimíra Voldřicha a přijeli do Černošic, ty informovali o možnostech financování
aby tak učinili.
jejich územních plánů z dotačních titulů
„Setkání posloužilo tomu, aby se staros- EU,“ uvedl Ing. Vladimír Voldřich.
Pozvané představitele obcí přivítal v Clubu Kino
starosta Aleš Rádl, jenž při této příležitosti uvedl:
„My, jako město pověřené řízením celého okresu, si
uvědomujeme, že pro vás, kteří sami řídíte úřady
poměrně malé, může být tvorba nových územních
plánů dosti náročná. Rozhodli jsme se proto, že pro
vás připravíme toto povídání, abyste si mohli s námi
tuto problematiku prodiskutovat a prokonzultovat.
My se tímto krokem snažíme zhostit své odpovědnosti
okresního města, byť okresní město nejsme. Snažíme
se dostát přibývajícím úkolům a poskytovat servis
všem obcím v našem okrese tak, aby byly spokojeny,
aby měly pocit, že Černošice jsou pro ně partnerem
schopným nabídnout účinnou pomoc při řešení
jejich problémů“.
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Akce kontejnery jaro 2009 začíná 14. března
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny vždy od 9.00 do 14.00 (odpad
přinesený po čtrnácté hodině pracovníci svozu odmítnou) v těchto termínech a ulicích:

14. 3. od 9.00–14.00
Mokropeská (roh na Višňovce)
Vráž (samoobsluha u trafiky)
U Mašitů
Mokropsy (Šeříková)
21. 3. od 9.00–14.00
Mokropsy (Dr. Janského)
Černošice (Libušina)
Černošice (Karlická)
Černošice (u kostela)
28. 3. od 9.00–14.00
Černošice (Poštovní)
Mokropsy (u pekárny)
Vráž (Husova – Majakovského)
Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty)
4. 4. od 9.00–14.00
Vráž (Dobřichovická – u trafostanice)
Karlštejnská (u trafostanice)

Černošice (Radotínská – Sadová)
Černošice (v Kosině)
11. 4. od 9.00–14.00
Chatové osady
Na Vírku
Na Drahách (u hřiště)
V Habřinách
V Lavičkách.
Co do kontejnerů nepatří:
Sklo, plasty, papír, železný šrot (lze odevzdat hasičům Mokropsy), lednice – nebezpečný odpad (zdarma do TS), barvy,
ředidla a jiné chemikálie (zdarma do
TS), bioodpad (větve, tráva apod. se sváží
každé úterý z hnědých nádob určených
na bioodpad nebo v biopytlích, které lze
zakoupit na MěÚ či v TS).
Prosíme občany, aby dbali pokynů obsluhy kontejnerů, odpad ukládali pouze
do kontejnerů a neznečišťovali okolí.

Letní provoz sběrného místa pro nebezpečný odpad a bioodpad
Od 1. dubna 2009 až do 30. listopadu
2009 je stanovena otevírací doba sběrného místa, kam lze odkládat nebezpečný
odpad a bioodpad, takto:
pondělí a středa
sobota

7.00 – 17.00
16.00 – 19.00

od dubna 2009 probíhat každý týden, a to
v úterý. V den svozu by měly být nádoby
a pytle připraveny již od páté hodiny
ranní.
Pytle na bioodpad mají nosnost
pouze 15 kg, což jsou asi 2 koše čerstvě
posekané trávy.

Sběrné místo se nachází v areálu odPytle na bioodpad jsou pouze dočasboru technické služby, Topolská 660,
ným nouzovým řešením. V praxi se nám
Černošice-Mokropsy. Bližší informace na
velice osvědčily svozové nádoby (tzv. kontel.: 251 641 183.
tejnery na bio), se kterými se nejen velice
Frekvence svozu bioodpadu
dobře manipuluje, ale jsou i ekonomicky
v letním období
výhodnější.
Svoz bioodpadu firmou Rumpold bude
Za odbor technické služby Renáta Petelíková
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Přestárlé a tím i nebezpečné stromy by ze stromořadí měly zmizet

Topoly lemující ulici Radotínskou při vjezdu do Černošic jsou podle odborníků na
dřeviny staré šedesát až sedmdesát let. Bezpečné stáří těchto stromů v intravilánu města
přitom dendrologové odhadují na 40 až 45 let. Po této době se stávají nebezpečnými
a nepředvídatelnými. Dochází k vyhnívání dřevní hmoty a strom hrozí při nepříznivých
klimatických podmínkách rozlomením či vyvrácením.
Nebezpečí, které přestárlé stromy před- jednání SÚS Kladno nechala zpracovat postavují, se plně projevilo při loňském červ- sudek u odborné dendrologické firmy. Z něj
novém řádění vichřice, která se přes město vyplývá, že osm stromů ve stromořadí je již
přehnala. Vichřice vyvrátila dva z těchto v kritickém stavu a přímo ohrožuje bezstromů, jež se přitom zdály být v dobrém pečnost provozu na Radotínské. Poté SÚS
stavu, a srazila několik mohutných koster- Kladno požádala odbor životního prostředí
ních větví přímo na vozovku.
Městského úřadu Černošice o povolení poVedení města proto oslovilo Správu kácet šest stromů v nejhorším zdravotním
a údržba silnic Středočeského kraje se síd- stavu. Součástí rozhodnutí bude i uložení
lem v Kladně, do jejíž působnosti některé náhradní výsadby za pokácené dřeviny.
z těchto stromů spadají, a vyzvalo představi- V úvahu připadá například dub letní, který
tele firmy k řešení situace. Na základě těchto je stromem dlouhověkým a schopným růst
v aleji více než sto let bez toho, aniž by ohrožoval bezpečnost svého okolí.
Za odbor technických služeb Jiří Horák

1

2

1 stromy v nejhorším zdravotním stavu nesou
barevnou značku
2 u mnoha stromů je dřevní hmota zcela
ztrouchnivělá
3 zdánlivě zdravý topol, uvnitř však z poloviny
vyhnilým pařezem, neodolal vichřici

3
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Zloději to budou mít těžší, strážníci zvýší počet kontrol

V úterý 3. února v odpoledních hodinách byla hlídka městské policie požádána
o součinnost ze strany Policie ČR při pátrání po pachateli trestného činu krádeže,
kterého se měl dopustit tím, že před nádražím Mokropsy začal demontovat jedno
z vozidel. Pachatele se na místě zastihnout nepodařilo, městská policie proto upravila hlídkovou činnost a místa, kde parkují vozidla, bude častěji kontrolovat.
Hořel odpadkový koš – 24. ledna ve večerních hodinách byl městské policii oznámen
hluk a oheň na nádraží v Mokropsech. Po
příjezdu na místo hlídka zjistila, že zde
hoří odpadkový koš. Přivolaní hasiči poté
oheň lokalizovali. Strážníci zjistili, že koš
byl zapálen úmyslně a celou věc předali
Policii ČR.

Nejprve se pohádala, pak bloudila – 27.
ledna ve večerních hodinách vyjížděla
hlídka na oznámení o ležící ženě u nádraží
Mokropsy. Po příjezdu na místo žena strážníkům sdělila, že je u přítele na chatě a ve
tmě zabloudila. Později svoji verzi poopravila a sdělila, že se s přítelem pohádala. Po
provedení nezbytných úkonů sama odešla.

Řidič autem poničil zeď a ujel – 26. ledna
v brzkých ranních hodinách byla městské
policii oznámena dopravní nehoda v obci
Ořech, kde nákladní automobil najel v ulici
Slivenecká do zdi a zničil ji. Řidič vozidla
na nic nečekal a z místa nehody odjel. Šetřením se podařilo zjistit další skutečnosti
k celé události, kterou pak převzala Policie
ČR.

Opilec jen čekal na vlak domů – 29. ledna v odpoledních hodinách přijala hlídka
oznámení na podnapilého muže na nádraží Mokropsy. Po příjezdu na místo muž
strážníkům sdělil, že čeká na vlak a chce jet
domů do Všenor.

Parkoviště místem častých vloupání
– 26. ledna v odpoledních hodinách došlo
na parkovišti u nádraží v Dobřichovicích
k dalšímu vloupání do osobního motorového vozidla, které oznámila jeho majitelka. Celou věc šetří Policie ČR Řevnice.
V případě, že bude na inkriminované místo v Dobřichovicích instalována kamera
tak, jak je již delší dobu zamýšleno, mělo
by dojít k výraznému omezení této trestné
činnosti.

Překop bez řádných povolení – 3. února
byl hlídce oznámen překop ulice Domažlická. Na místě zjistili strážníci stavební
společnost, která překop provedla a také
to, že překop sice oznámila, ale neměla
všechna platná povolení. Věc byla proto
oznámena odboru dopravy MěÚ Černošice
k projednání.

Policie zná auto pachatelů – 4. února
v nočních hodinách přijala hlídka městské
policie oznámení o dvou mužích středního
věku, kteří vnikli do prodejny U Vávrů.
Hlídka po příjezdu na místo sice nikoho
nezastihla, ale podařilo se jí získat informaVlak zabil v kolejišti běžícího psa – 27. ce o vozidle, kterým měli muži odjet. Celá
ledna v ranních hodinách přijala hlídka událost je nyní v šetření Policie ČR.
městské policie oznámení, že v kolejišti na Pobyt na záchytce je drahý – 4. února
nádraží Mokropsy leží pes. Po příjezdu na v odpoledních hodinách přijala městská
místo hlídka zjistila, že byl zachycen vla- policie oznámení o muži, který před prokem a usmrcen. Tělo psa bylo z kolejiště dejnou Tesco na Vráži napadá přivázaného
odstraněno a předáno majiteli, který se psa. Na místě hlídka zjistila, že se jedná
hlídce přihlásil.
o muže slovenské národnosti pod vlivem

14

z města a okolí
alkoholu, který agresivně vystupoval i vůči
strážníkům. Incident však byl i přes toto
jednání vyřešen na místě. O několik minut
později bylo přijato další oznámení o pádu
muže v ulici Mokropeská. Strážníci zjistili,
že jde o stejného výtečníka, jehož agresivita
dosud nevyprchala. Strážníci proto přivolali
lékaře a opilce převezli na záchytku. Pobyt
zde jej bude stát několik tisíc korun. Je to již
druhý případ od začátku roku, kdy strážníci
použili své nové oprávnění k převozu osoby
na protialkoholní záchytnou stanici.
Pátrání po chlapci bezúspěšné – 5. února
ve večerních hodinách byla městská policie
požádána Policií ČR o součinnost při pátrání po čtrnáctiletém chlapci, který se z neznámých důvodů nevrátil domů. Strážníci
zkontrolovali všechna restaurační zařízení
a další objekty v Černošicích a v okolních
obcích. Ani po několika hodinách pátrání
nebyl chlapec nalezen.
Řízení přes zákaz se nevyplácí – 7. února
v odpoledních hodinách kontrolovala hlídka městské policie osobní vozidlo v katastru města Dobřichovice. Strážníci zjistili,

že řidič vozidla má vysloven zákaz řízení,
a předali jej Policii ČR Řevnice pro podezření ze spáchání trestného činu.
Žena vyhrožovala sebevraždou – 8. února
v dopoledních hodinách zasahovala hlídka
městské policie spolu s Policií ČR a záchrannou službou u nahlášeného pokusu
sebevraždy v Černošicích. Šlo o ženu, která
se zavřela v koupelně a vyhrožovala, že se
zabije. Policie koupelnu násilně otevřela
a záchranná služba za asistence strážníků
převezla ženu do motolské nemocnice
k ošetření.
Čerpal benzin a kouřil cigaretu – 14.
února v dopoledních hodinách bylo městské policii nahlášeno hořící osobní vozidlo
v obci Vestec. Hlídka po příjezdu na místo
zjistila majitele, jenž sdělil, že vozidlo chtěl
odvézt k likvidaci, před tím však chtěl
vyčerpat benzin z nádrže. Benzin se však
vznítil od cigarety, kterou muž při této
činnosti kouřil. K explozi naštěstí nedošlo
a požár byl uhašen. Celou věc převzala
k prošetření Policie ČR Jílové.
Gregor Dušička, vedoucí Městské policie Černošice

15

z radnice

Semafor by měl „hlídat“ i rychlost projíždějících vozidel

V současné době městská policie na základě daného úkolu prověřuje možnost
umístění dopravního semaforu na komunikaci Vrážská. Pokud tento záměr bude odsouhlasen, mělo by dojít k výstavbě tohoto dopravního zařízení v prostoru před samoobsluhou U Vávrů na Vráži, a to u stávajícího přechodu.
Chodec, který by chtěl bezpečně přejít,
by si po stisknutí tlačítka přepnul světelné zařízení a zastavil by tak silniční
provoz na dobu nutnou k bezpečnému
překonání komunikace.

vozidel. V případě, že některé projíždějící
vozidlo překročí povolenou rychlost,
automaticky sepne signál „stůj“ a zastaví
dopravu.

Tato dopravní zařízení již fungují
Tento semafor by dále usměrňoval v mnoha okolních obcích a jsou velmi
provoz a rychlost vozidel, neboť by měl významným prvkem stabilizujícím dobýt vybaven rovněž radarovými hlavi- pravu.
Gregor Dušička, vedoucí městské policie
cemi, průběžně proměřujícími rychlost

Počet obyvatel Černošic se blíží k šestitisícové hranici
Podle nejnovějších statistik, které
zveřejnilo ministerstva vnitra na svých
webových stránkách, žilo k 1. lednu
2009 v Černošicích 5 845 obyvatel, což
je nejvíce ze všech obcí Dolního Poberouní. Cizinců žilo ke stejnému datu
v Černošicích 254.
Oproti lednu 2008 se počet obyvatel

Černošic zvýšil o 283, což je nejvyšší přírůstek ze všech obcí regionu.
Druhým nejlidnatějším městem Dolního Poberouní jsou Dobřichovice
s 3 145 obyvateli, třetím Řevnice se
3 011 obyvateli a čtvrtým pak Lety
s 1 091 obyvateli.
(red)

Finanční úřad Praha-západ informuje daňové poplatníky
Finanční úřad Praha-západ informuje daňové poplatníky, kteří budou
za rok 2008 podávat daňové přiznání
k dani z příjmů fyzických osob, že
Datum návštěvy/konzultace
Stanovené hodiny

Pracovníci finančního úřadu ve výše
uvedených termínech umožní daňovým
poplatníkům, aby si v klidu – bez front
a v „domácím“ prostředí – mohli vyřídit
své záležitosti. V rámci těchto úředních
hodin mohou daňoví poplatníci platně
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v rámci služeb poskytovaných veřejnosti budou pracovníci úřadu přítomni v následujících dnech na Městském
úřadu Černošicích:
24. 3. 2009

26. 3. 2009

11.00 – 16.00

12.00 – 18.00

podat daňové přiznání, mohou získat pomoc při vyplnění daňového přiznání do
příslušných formulářů, které jsou k dispozici na městském úřadu, a rovněž mohou
obdržet složenku pro případné zaplacení
Finanční úřad Praha-západ
daně.
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Hasiči hodnotili uplynulý rok

Za účasti zástupců spřátelených hasičských sborů zhodnotili 30. ledna členové
Sboru dobrovolných hasičů Mokropsy svoji práci za uplynulý rok 2008. Především byla oceněna činnost zásahové jednotky města, která se podílela na 102 zásazích nejen v Černošicích, ale i v okolních obcích včetně hlavního města Prahy.
Rok 2008 byl také 105. výročím založení
Z tohoto celkového počtu zásahů bylo 26 požárů, 46 událostí při likvidaci sboru. Oslava proběhla 11. října v hasičnásledků větrných bouří, 6 dopravních ské zbrojnici, kde byla
nehod, sedmnáctkrát poskytla jednotka uspořádána výstava
technickou pomoc a pětkrát vyjela k úni- o historii i současku látek. I v roce 2008 vyjela jednotka na nosti sboru včetně
ukázky techniky,
planý poplach, a to hned dvakrát.
K nejnáročnějším zásahům za uply- což ocenili přenulý rok lze přiřadit likvidaci následků devším pamětníci
červnové větrné bouře a dále patnácti- a ti nejmenší.
hodinový zásah při požáru pražské tržnice SAPA (tento požár je hodnocen jako
jeden z největších za posledních padesát
let). Za tento zásah jednotka obdržela písemné poděkování od ministra vnitra ČR
pana Langra a ředitele HZS hl. m. Prahy
pana Gosmana.
Celý minulý rok byl ve znamení obměny vozového parku jednotky. Šlo především o výměnu stařičkého trambusu za
výkonnou cisternu Tatra 815 – CAS 32.

Na závěr mi dovolte poděkovat všem
příslušníkům sboru, kteří v kteroukoliv
denní dobu neváhali pomoci občanům
v krizových situacích. Více se o činnosti
sboru dozvíte na www.sdhmokropsy.cz.
Jan Prskavec, starosta sboru
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z města a okolí

Tady budeme žít aneb Ohlédnutí za výstavou
Vešli jsme kamennou branou rovnou do
budoucnosti, trochu teď nevíme, co je zítřek
blízký a co dálava, co realita a co sci-fi.
V každém případě jsme měli možnost spatřit na lednové výstavce projektů v černošické
sokolovně tvář města v rámu nedaleké budoucnosti.
Pospojovat všechny fotografie a plány do
jednotné představy není určitě jednoduché
a organizátorům se nedá upřít preciznost,
s jakou se tohoto úkolu zhostili. Jako každá
nová věc v netradičním, avantgardním pojetí, nalezly i tady projekty své přívržence
a odpůrce. K těm nejvíce diskutovaným
bude jistě patřit moderní budova kulturního centra situovaná na pozemku Základní
umělecké školy přímo vedle secesní architektury. Samotná brána do Černošic z obřích
kamenných pylonů je předmětem úsměvných komentářů.
Ale tak to má vlastně být.
Každý hledá mezi fotografiemi a plány
hlavně lokalitu, ve které sám bydlí, aby

zjistil, jak velké změny se odehrají přímo
v jeho okolí. Pohled starší a mladší generace se výrazně liší; ti první žijí ve městě,
které se měnilo poměrně málo a jakákoliv,
vlastně revoluční, změna přináší obavy, „že
se to sem nebude hodit“. Ti druzí hledí na
věc pod jiným zorným úhlem: „Školka je
důležitá a docela na dobrém místě“. Se zájmem komentují i cyklostezku, protože tady
s dětmi budou jezdit na nedělní výlety na
kole do okolí; když budou děti v hudebce,
není špatné mít možnost na ně počkat a při
tom si dát kávu, ještě ke všemu u malého jezírka nebo fontány…. Budova informačního
centra v moderním stylu je tolik nedráždí,
protože mají možnost jezdit po světě a spatřit podobnou architekturu i jinde v Evropě.
Proto je důležité, aby se v tom „světovém
stylu“ zrcadlilo i něco z typických rysů vilového městečka na Berounce tak, jak to uměli naši předkové. Vnést takovou jemnost do
tak rozsáhlého obrazu budoucnosti je jeden
z nejtěžších úkolů.
Milena Kozáková

Černošické duo nadchlo svou hudbou polské přátele v Olešnici
V říjnu minulého roku se v rámci podpisu
partnerské smlouvy s městem Olešnice konal
v Černošicích koncert Dua In Corpore. Ohlasy
byly obrovské a pozvání dua do Polska na sebe
nenechalo dlouho čekat. Vystoupení se uskutečnilo 19. února na Knížecím zámku v Olešnici v rámci čtvrtečních koncertů s podtitulem
„Hudba nás spojuje“. Večery se konají pravidelně, tak, jak jsou v Olešnici zvyklí, pod záštitou
starosty Zbigniewa Potyrala, který je osobně
uvádí a svou přítomností jim dodává jisté
důstojnosti. Atmosféra tradičně zaplněného
Rytířského sálu neunikla zájmu místních médií
včetně regionální televize. Reakce diváků na
vystoupení Dua In Corpore, které hraje ve složení Lukáš Kuta (housle) a Anežka Misauerová
(klavír), byly, podle očekávání, plné nadšení.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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51. schůze rady města
konaná 24. 11. 2008
Odbor investic a správy majetku
rada souhlasí s úpravou kabelového vedení NN
v ulici U Mlýna podle předl žené situace, nutno
d držet podmínky pro vstup do komunikace
• rada souhlasí s úpravami vedení NN v prostoru křižovatky Mokropeská – Školní
• rada neuděluje výjimku ze stavební uzávěry
pro rekonstrukci chaty č. e. 851 – osada Slunečná
(regulační plány dosud nejsou vyhotoveny)
• rada souhlasí se stavbou rodinného domu
včetně přípojeku inženýrských sítí na pozemku
parc. č. 1598/16 v Dobřichovické ulici a uděluje
pro tuto stavbu výjimku ze stavební uzávěry
vzhledem k tomu, že záměr stavebníka je v souladu s navrhovaným regulačním plánem
• rada nesouhlasí se stavbou rodinného domu na
pozemcích parc. č. 1720 a 1721 v Čapkově ulici
vzhledem k překročení regulativů ÚP
• rada souhlasí se stavbou vodovodní a kanalizační přípojky k pozemku parc. č. 1154/4 v Husově
ulici jako staveb dočasných s tím, že bude-li vybudováno prodloužení vodovodního a kanalizačního řadu v ulici, zajistí si žadatel na své náklady
přepojení přípojek kolmo na nové řady
• rada nesouhlasí se stavbou garáže na pozemku
parc. č. 2708 v Chebské ulici vzhledem k nesouladu s územním plánem
• rada žádá společnosti ČEZ o cenovou nabídku
na prodej pěti sloupů, na kterých je umístěno
vedení veřejného osvětlení v Pražské ulici
• rada bere na vědomí rozhodnutí Krajského
úřadu Středočeského kraje podáním z 26. 5. 2008
požádali majitelé pozemku parc. č. 1489 v Alešově ulici o jeho dělení; rada k této žádosti vydala
nesouhlasné stanovisko; OÚPSŘ vydal 1. 7. 2008
rozhodnutí o dělení pozemku, ve kterém nesouhlasné stanovisko města jako námitku účastníka
řízení zamítnul; město se proti tomuto rozhodnutí
odvolalo a věc byla postoupena odvolacímu orgánu – Krajskému úřadu Středočeského kraje; ten
vydal rozhodnutí, kterým potvrzuje rozhodnutí
OÚPSŘ o dělení pozemku
• rada souhlasí s tím, aby v případě, že manželé

•

Vyletovi budou souhlasit s pronájmem bytu
v budově bývalých rozvodných závodů u mokropeského nádraží, byla uzavřena podnájemní
smlouva mezi městem Černošice a společností
Fidea Consulting za stanovených podmínek
• rada souhlasí se zadáním úpravy PD pro rekonstrukci komunikace Smetanova podle předložené cenové nabídky
• rada souhlasí s úpravou PD vodovodních a kanalizačních řadů na Vápenici na základě předložené cenové nabídky
• I. rada souhlasí s vypracováním hydrogeologického posudku pro přípravu vyhlášení ochranných pásem studní v oblasti Pod Vechtrem; II. rada bere na vědomí, že pro zpracování posudku je
nutno ještě objednat geodetické zaměření zdrojů,
které bude město hradit ze svých nákladů
• rada ve věci Rozšíření rekonstrukce ulice Karlštejnské o část komunikace v ulici Ke Švarcavě
včetně chodníku ukládá odboru investic jednat
s majiteli přilehlých nemovitostí o spolufinancování rekonstrukce komunikace Ke Švarcavě
včetně chodníku v min. výši 50 % nákladů
• rada souhlasí s přeložkami vedení veřejného
osvětlení a sdělovacích kabelů v ulici Lipová na
základě předložené cenové nabídky
• rada doporučuje zastupitelstvu projednat
a schválit budoucí prodej středotlakého plynovodního řadu v oblasti Vápenice
• rada souhlasí s pronájmem nebytového prostoru v ul. Srbská sdružení S dětmi a pro děti
(nájemné ve výši 5 000 Kč)
• rada souhlasí s novým názvem ulice Mateřídoušková na pozemcích č. parc. 5125/3, 5125/89,
5125/105 a 5125/69 a doporučuje jej zastupitelstvu města ke schválení
• rada vybírá pro zhotovení oprav povrchu
komunikace Tyršova I. nabídku fy STRABAG,
a. s., v celkové ceně 2.407.456 Kč (s DPH); podmínkou realizace akce je poskytnutí dotace ze
státního rozpočtu; bude obsaženo v SoD
• rada vybírá pro zhotovení oprav povrchu
komunikace Lidická nabídku fy STRABAG,
a. s., v celkové ceně 4.335.820 Kč (s DPH); podmínkou realizace akce je poskytnutí dotace ze
státního rozpočtu; bude obsaženo v SoD
• rada souhlasí se zněním dodatku č. 1 k man-
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dátní smlouvě – projekt BaR s firmou CAUTOR
a s jeho podpisem starostou města
• I. rada souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení
věcného břemene s panem Koníčkem na kanalizační přípojku na pozemcích parc. č. 4271/21
a parc. č. 4376/2 v obci a k. ú. Černošice, ve
vlastnictví Města Černošice, za jednorázovou
úhradu 7 500 Kč a doporučuje zastupitelstvu ke
schválení; II. rada ukládá PhDr. Michalu Jiroutovi, místostarostovi města, zajistit projednání
tohoto usnesení rady zastupitelstvem
• I. rada souhlasí s uzavřením smlouvy budoucí
o zřízení věcného břemene s budoucím oprávněným na přeložku vedení NN na pozemku parc.
č. 4099/75 v obci a k. ú. Černošice a doporučuje
zastupitelstvu ke schválení; II. rada ukládá
PhDr. Michalu Jiroutovi, místostarostovi města,
zajistit projednání tohoto usnesení rady města
zastupitelstvem města
• I. rada souhlasí s prodejem pozemku parc.
č. 4893/30 o výměře 14 m² v obci a k. ú. Černošice žadatelce za kupní cenu 1 000 Kč/m² a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
• I. rada souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení
věcného břemene se společností STP Net, s. r. o.,
na plynovod včetně přípojek na pozemcích
parc. č. 2704/1, parc. č. 2702/1, parc. č. 2701,
parc. č. 2702/18, parc. č. 1841, všechny v obci
a k. ú. Černošice, ve vlastnictví Města Černošice,
za jednorázovou úhradu 500,- Kč a doporučuje
zastupitelstvu ke schválení
• I. rada ruší své usnesení 2.1.19 ze dne 21. 1.
2008; II. rada doporučuje zastupitelstvu projednat
a schválit upřesnění jeho usnesení č. 10/10 ze dne
18. 2. 2008, které bude znít takto: „Zastupitelstvo
Města Černošice schvaluje směnu pozemků mezi
Městem Černošice a společností IDD Praha, spol.
s r. o., se sídlem Praha 10 – Vršovice, Ukrajinská
1487/2a, v rámci které převede Město Černošice
společnosti IDD Praha, spol. s r. o., pozemek parc.
č. 1156/8 o výměře 385 m² v obci a k. ú. Černošice zaps. v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro
Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha
západ pro obec a k. ú. Černošice na LV 10001,
a společnost IDD Praha, spol. s r. o., Městu Černošice pozemek parc. č. 1156/16 o výměře 400 m²
v obci a k. ú. Černošice vzniklý geometrickým
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plánem č. 3556-11/2008 ze dne 30. 10. 2008 z pozemku parc. č. 1156/7 zaps. tamtéž na listu vlastnickém 10899, a to uzavřením smlouvy směnné
dle ust. § 601 a násl. o. z. s tím, že se jí společnost
IDD Praha, spol. s r. o., zaváže vybudovat na své
náklady na nově vzniklé přístupové komunikaci
ke sportovišti živičný povrch“
Finanční odbor
• rada souhlasí s rozpočtovým provizoriem
pro rok 2009 jako podkladem pro hospodaření
města Černošice od 1. 1. 2009 do dne schválení
závazného rozpočtu města Černošice pro rok
2009 a doporučuje jej zastupitelstvu města ke
schválení
• I. rada souhlasí s uzavřením smlouvy o úvěru
3,0 mil. Kč na stavby v ulicích Husova a Sadová
na 5 let s pevnou úrokovou sazbou (t. č. 4,72 %
p. a.) a doporučuje zastupitelstvu města úvěr
schválit; II. rada ukládá finančnímu odboru
připravit úvěrovou smlouvu k projednání na
nejbližším zasedání zastupitelstva města
Odbor kancelář tajemníka
• I. rada bere na vědomí právní stanovisko
Pravomoc obce vydávat obecně závazné vyhlášky; II. rada bere na vědomí právní stanovisko
K možnosti regulace použití zábavní pyrotechniky
prostřednictvím obecně závazné vyhlášky obce;
III. rada nedoporučuje odboru kancelář tajemníka vypracovat návrh obecně závazné vyhlášky
k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku při užívání pyrotechnických předmětů
• I. rada bere na vědomí právní stanovisko
K možnosti regulace hluku a hlučných činností
prostřednictvím OZV; II. rada doporučuje dopracovat návrh obecně závazné vyhlášky o ochraně
nočního klidu a regulaci hlučných činností
a doporučuje ji předložit zastupitelstvu města
k projednání
• I. rada schvaluje návrh Dohody o ukončení dohody o užívání služebního bytu v budově hasičské
zbrojnice v ul. Srbská a ukládá starostovi města
tuto dohodu podepsat; II. rada schvaluje návrh
Nájemní smlouvy a ukládá starostovi města tuto
nájemní smlouvu podepsat
Odbor kultury
• rada souhlasí s nákupem digitální kamery
v ceně do 25 000 Kč (záznamy z této kamery po-
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běží mimo jiné i v internetové verzi středočeského
týdeníku)
Odbor územního plánování
a stavebního řádu
• I. rada bere na vědomí, že bylo ve lhůtě podáno
25 návrhů na změnu územního plánu v souvislosti s pořizováním nového územního plánu
podle zákona 183/2006 Sb. (dále jen „stavební zákon“) a jeden návrh po lhůtě; II. rada doporučuje
zastupitelstvu, aby návrhy 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 22, 24, 25 a 26 byly odmítnuty; III. rada
ukládá panu místostarostovi PhDr. Michalu Jiroutovi, aby v souladu s § 46 odst. 3 stavebního
zákona předložil návrhy na změnu územního
plánu v souvislosti s pořizováním nového územního plánu nejbližšímu zasedání zastupitelstva
k rozhodnutí
Tajemník městského úřadu
• rada nemá námitek proti vydání nového Pracovního řádu městského úřadu Černošice ve znění
předloženém tajemníkem městského úřadu
Různé
• rada schvaluje dokument Strategie rozvoje
Městského úřadu Černošice
• rada města ukládá odboru dopravy prověřit
možnost umístit autobusovou zastávku v blízkosti křižovatky ulic Slunečná × Na Ladech
• rada ve věci Podpora projektu výstavby kulturního centra s tanečním sálem pro výuku tanečního oboru ZUŠ konstatuje, že již bylo zadáno
zpracování studie; po vypracování studie bude
zadáno zpracování projektové dokumentace
a podána žádost o dotaci z Regionálního operačního programu.

52. schůze rady města
konaná 8. prosince 2008
Odbor investic a správy majetku
rada souhlasí s přeložkou kabelového vedení
NN v ulici B. Němcové podle předložené situace,
nutno dodržet podmínky pro vstup do komunikace
• I. rada souhlasí s úpravami vedení NN v ulicích Karlická a V Zahrádkách podle předložené
situace; II. rada pověřuje odbor investic jednáním se společnostmi ČEZ (uplatnit požadavek

•

ponechání sloupů do doby přeložení rozvodů
veřejného osvětlení) a ELTODO o zachování vedení VO a instalování nových podpěrných bodů
v dotčeném úseku; III. rada pověřuje OISM zadat u společnosti Elektroštika vypracování PD
přeložky VO včetně nových podpěrných bodů
v dotčeném úseku ve dvou variantách: a) zemní
vedení, b) vrchní vedení
• rada souhlasí s přístavbou rodinného domu
č. p. 1086 ve Střední ulici podle předložené dokumentace
• rada souhlasí se stavbou přístřešku pro zahradní nářadí a nádoby na odpad v prostoru
Centra Vráž podle předložené dokumentace pod
podmínkou, že nebude dotčena stávající vzrostlá
zeleň
• rada vzhledem k nově doloženým skutečnostem revokuje své rozhodnutí č. 2.1.7 z 24. 11. 2008
a souhlasí se stavbou garáže na pozemku parc.
č. 2708 v Chebské ulici podle předložené dokumentace pod podmínkou, že součástí dokladů
pro povolení užívání stavby garáže bude aktuální
geodetické zaměření obou staveb, které prokáže,
že zastavěnost pozemku nepřesahuje 15 %
• I. rada souhlasí se stavbou rodinného domu na
pozemku parc. č. 2163 v Boleslavské ulici podle
předložené dokumentace; II. rada konstatuje, že
vzhledem ke stavební uzávěře na povrch komunikace v Boleslavské ulici nelze zatím povolit
event. výstavbu přípojek inž. sítí v ulici
• rada souhlasí se stavbou automobilového přístřešku na pozemku parc. č. 2917/25 – Malinová
ulice podle předložené dokumentace
• rada uděluje výjimku z nařízení města č.
2/2006 o stavební uzávěře pro výstavbu dvou
kanalizačních a vodovodních přípojek pro stávající rodinné domy na pozemcích parc. č. 1597/1
a 1598/1 v Dobřichovické ulici podle předložené
situace
• I. rada souhlasí s podpisem smlouvy o smlouvě
budoucí o připojení odběrného zařízení pro veřejné osvětlení v oblasti Habřiny; II. rada souhlasí s uhrazením podílu města ve výši 8 000 Kč na
zřízení nového odběrného místa
• I. rada souhlasí s podpisem smlouvy o připojení odběrného zařízení pro samostatný přívod
el. energie k automatické tlakové stanici požár-
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ního vodovodu v DPS; II. rada souhlasí s uhrazením podílu města ve výši 8 000 Kč na zřízení
nového odběrného místa
• I. rada souhlasí s realizací nového zapínacího
bodu veřejného osvětlení v Karlštejnské ulici
podle předložené cenové nabídky; II. rada souhlasí s uhrazením částky 10 000 Kč jako podílu
města na nákladech spojených s připojením
k distribuční soustavě – zapínací bod VO; III. rada souhlasí s uhrazením částky 12 500 Kč jako
podílu města na nákladech spojených s připojením k distribuční soustavě – odběrné místo pro
kulturní akce
• rada souhlasí s proplacením víceprací na
výstavbě chodníku v Sadové ulici na základě
předloženého rozpočtu
• rada souhlasí s tím, aby na stavebních akcích
města – chodník Dobřichovická, kanalizace Poštovní + komunikace, rekonstrukce ulice Tyršovy,
I. etapa a rekonstrukce ulice Lidická – za stanovenou odměnu vykonával Ing. T. Melichar funkci
technického dozoru investora
• rada souhlasí s instalací elektrokotle do bytu
v Poštovní 228 podle předložené cenové nabídky
(za předpokladu finanční spoluúčasti nájemnice
ve výši 50 %)
• I. rada ve věci Bytový areál Mokropsy – zadání zpracování studie – souhlasí se zněním
zadání; termín odevzdání studií do 31. 1. 2009,
II. rada vybírá na základě dojednaných podmínek tyto zhotovitele studie: GAUFF Praha,
s. r. o.; C-TECH, s. r. o.
• rada bere na vědomí „Plán financování a obnovy vodovodů a kanalizací“, který zpracovala
společnost Aquaconsult
• rada ve věci Kamerový systém – Karlštejnská
centrum souhlasí s instalací kamerového systému dle varianty 1 (přenos využitím rádiových
spojů – 48 000 Kč bez DPH)
• I. rada doporučuje zastupitelstvu projednat
a schválit bezúplatné nabytí pozemku č. 4092/3
v obci a k. ú. Černošice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových z důvodu jeho
potřebnosti pro město
• rada ve věci Žádost o dotaci z vratek ze státního rozpočtu 2008 – oprava povrchů ulic Tyršova
I. (úsek od B. Němcové ke Karlické ul.) a Lidická
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bere na vědomí podání žádosti a souhlasí s přijetím dotace
Finanční odbor
• rada souhlasí s financováním výdajů ZŠ Černošice v rozsahu do 228 tis. Kč z investičního fondu
základní školy (zhotovení oplocení pozemku školy
a nákup a výměna žaluzií v budově školy)
• rada souhlasí s rozpočtovým výhledem na období let 2009 až 2013 a doporučuje jej zastupitelstvu ke schválení (v úpravě rozpočtového výhledu
byly zohledněny zejména letos přijaté dlouhodobé
úvěry a jejich splátky a úrokové zatížení)
• rada schvaluje předložený soubor rozpočtových opatření č. 7/2008
• rada souhlasí s předloženým souborem rozpočtových opatření č. 8/2008 a doporučuje jej
zastupitelstvu ke schválení (týká se především
investičních výdajů a jejich krytí)
• rada souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku organizátorům (Baby Club Ottománek,
s. r. o.) II. ročníku Velké vánoční dílny ve výši
5 000 Kč
Odbor kancelář starosty
• I. rada ve věci Písemné interpelace zastupitelů
za Věci veřejné bere na vědomí a konstatuje, že
na písemnou interpelaci bude předána písemná
odpověď; II. rada ukládá kanceláři starosty předat tuto odpověď
Odbor informatiky
• rada vzhledem ke stavu, stáří a opakovaných
haváriím schvaluje nákup 2 ks serverů na pracoviště Podskalská
• rada bere na vědomí, že na intranetu byla
zprovozněna sekce pro dokumenty na jednání
rady města a zastupitelstva; dokumenty budou
přístupné na základě přihlášení certifikátem; přístup byl nastaven tak, že členové rady budou mít
oprávnění ke čtení všech dokumentů, zastupitelé
pouze dokumentů na jednání zastupitelstva; potřebné instrukce pro zpřístupnění a práci s dokumenty budou každému členu rady zastupitelstva
zaslány individuálně; úložiště nahradí metodu
rozesílání dokumentů elektronickou poštou;
II. rada ukládá odboru kancelář starosty zajistit
zprovoznění této sekce intranetu
• rada na základě rostoucích potřeb schvaluje

z radnice

nákup programu „Vyvlastňovací úřad“ pro odbor územního plánování a stavebního řádu
Odbor kultury
• rada souhlasí s návrhem na úpravu cen za inzerci v Informačním listu
Městská policie
• rada souhlasí s nákupem 2 skútrů v roce 2009
pro výkon hlídkové činnosti a pověřuje vedoucího městské policie jejich objednáním
Různé
• I. rada bere na vědomí zápis ze zasedání komise školské a pro mládež; II. rada ukládá městské
policii ve spolupráci s ředitelem ZŠ opětovně
oslovit dobrovolníky z řad rodičů, aby se aktivně
podíleli na zvýšení dozoru na přechodech pro
chodce v okolí školy
• rada souhlasí s instalací lavičky před ordinaci
MUDr. Pokorné a ukládá technickým službám
realizovat
• rada bere na vědomí Zápis ze zasedání Svazku
obcí Region Dolní Berounka
• rada bere na vědomí Zápis ze zasedání komise
sociální a zdravotní
• rada bere na vědomí Zápis ze zasedání finančního výboru
• rada ukládá odboru kancelář starosty uveřejnit
v IL článek informující o možnosti bezplatného
získání výtisku vyhlášek města
• I. rada souhlasí s návrhem radního Ing. Řehoře
vysázet stromy na zrekonstruované části ul. Karlštejnská dle návrhu (platan, babyka); II. rada
děkuje Ing. Řehořovi za dar věnovaný městu.

53. schůze rady města
konaná 22. 12. 2008
Odbor investic a správy majetku
rada souhlasí se stavbou rodinného domu na
pozemcích parc. č. 1720 a 1721 v Čapkově ulici
• I. rada souhlasí s demolicí rekreační chaty č. e.
1153; II. rada souhlasí s vybudováním kanalizační přípojky pro pozemek parc. č. 1574; III. rada
souhlasí se stavbou RD na pozemcích parc. č.
1573 a 1574 v Alešově ulici pod podmínkou
dodržení regulativů stanovených ÚP
• rada souhlasí s úpravami el. vedení NN v Mokropeské a Čapkově ulici

•

• rada nesouhlasí s přístavbou rekreační chaty
č. e. 1136 v osadě Pod Hladkou skálou (chata se
nachází v oblasti aktivní zóny toku řeky)
• rada souhlasí se stavebními úpravami rodinného domu č. p. 1331 v ulici Na Višňovce
• rada souhlasí se stavbou domovní čistírny odpadních vod na pozemku parc. č. 4757 v osadě
Radost a uděluje pro tuto stavbu výjimku z nařízení města o stavební uzávěře vzhledem k tomu,
že se jedná o stavbu zlepšující životní prostředí
• rada souhlasí s vybudováním drobné stavby
na pozemku parc. č. 2906/1 v Kamenické ulici za
předpokladu dodržení regulativů ÚP
• rada souhlasí s realizací kabelových rozvodů: Habřiny – úprava TS a kNN; Na Vápenici
– úprava TS a kNN (umístění skříně SS 100 pro
pozemek 2815/4, prodávaný městem, při hranici
s pozemkem 2815/5); Hradecká – nové vedení
NN (nutno dodržet podmínky pro vstup do komunikací)
• rada bere na vědomí Informaci o stavebních akcích realizovaných z dotací 2008/2009 (Poštovní,
Lipová – realizováno z dotace ministerstva pro
místní rozvoj; chodníky Karlštejnská a Dobřichovická – realizováno z dotace Státního fondu
dopravní infrastruktury; komunikace Tyršova
a Lidická – dotace ministerstva financí, vratky ze
státního rozpočtu)
• I. rada ve věci Rekonstrukce komunikace Kladenská souhlasí s uzavřením trojstranné Smlouvy o rozdělení odpovědnosti za vady a záruky za
jakost stavebního díla; II. rada bere na vědomí
smluvní posun termínu dokončení díla do konce
února 2009
• rada ve věci Centrum Vráž – prováděcí projekt
učeben a sálu žádá investora o předložení souhrnné nabídky, která bude obsahovat: změnu
dispozic učeben + požadovanou cenu
• rada souhlasí se zněním nájemní smlouvy o pronájmu pozemků parc. č. 4046 o výměře
46 m², parc. č. 4047 o výměře 24 m² a parc.
č. 4049 o výměře 316 m² v obci a k. ú. Černošice
nájemcům
Finanční odbor
• rada schvaluje vyřazení opotřebovaného, poškozeného a nefunkčního majetku pracoviště
Podskalská
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z radnice
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
I. rada souhlasí s návrhem podmínek a žádosti
o udělení grantu na služby v sociální oblasti
Města Černošice na rok 2009; II. rada ukládá odboru sociálních věcí a zdravotnictví zveřejnění
tohoto záměru na úřední desce
Různé
• rada stanovuje tyto termíny pro schůze rady
města v prvním pololetí 2009: 12. 1.; 26. 1.; 9.
2.; 23.2.; 9. 3.; 23. 3.; 6. 4.; 20. 4.; 4. 5.; 18. 5.; 1. 6.;
15. 6.; 29. 6.
• rada věci Nabídka řízení na hlasovací zařízení
pro potřeby zasedání zastupitelstva města konstatuje, že pro potřeby zasedání zastupitelstva
je elektronické hlasovací zařízení nadbytečný
luxus
• rada bere na vědomí Zápis ze zasedání komise
školské a pro mládež
• rada bere na vědomí uveřejnění příspěvku
pracovnice města pí Petelíkové ve sborníku Zera
a děkuje (Biologicky rozložitelné odpady – Jak
naplnit povinnost odděleného sběru bioodpadu
v obci)
• rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci na provoz dětského tábora pro děti z partnerských měst za
předpokladu, že bude právně ošetřeno (smlouva)
• I. rada bere na vědomí přípravu úsporného
balíčku; II. rada ukládá tajemníkovi a vedoucí
kanceláře starosty předložit starostovi konkrétní
návrhy na úsporná opatření (el. energie…)
• rada souhlasí s odkladem instalace dopravního
značení na nově zrekonstruované komunikaci
Karlštejnská – centrum, zamezující vjezdu nákladních vozidel nad 12 t, do 1. 6. 2009 v případě,
že se podnikatelé využívající komunikaci Ke
Švarcavě budou finančně podílet na její rekonstrukci; v opačném případě bude dopravní značení instalováno současně s kolaudací uvedené
komunikace.

•

54. schůze rady města
konaná 12. ledna 2009
Odbor investic a správy majetku
I. rada souhlasí s novým napojením el. energie
pro pozemek parc. č. 1885/1 na Nám. 5. května;
II. rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě NN

•
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pro B+R v ulici Zd. Lhoty, nutno uzavřít smlouvu o vstupu do komunikace (bez poplatku)
• rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě NN
pro rodinné domy v Husově ulici s tím, že město
uhradilo na základě smlouvy uzavřené se společností IDD Praha náklady na dvě odběrná místa
a za podmínky, že další náklady ponese investor
• I. rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě NN
pro rodinné domy v Táborské, Chebské a Kladenské ulici; II. rada ukládá odboru investic
předložit 2 nabídky na položení vedení veřejného osvětlení a městského rozhlasu do země (příp.
požádat realizační firmu o cenovou nabídku úprav
el. vedení) a dojednat s ČEZ odkoupení jednoho
sloupu, na kterém je umístěno svítidlo veřejného
osvětlení
• rada souhlasí s dělením pozemku parc. č. 5125/
89 – ulice Dr. Janského v k. ú. Černošice
• rada souhlasí s dělením pozemků parc. č. 3830/
17, 3830/9 , 3830/21 – lokalita v Lavičkách v k. ú.
Černošice
• rada souhlasí se změnou staveb rodinného domu, dvojgaráže se skladem a zahradního domku
na pozemcích parc. č. 4141/4, 7, 8 a 9 v oblasti Na
Pískách před dokončením
• I. rada souhlasí se stavbou rodinného domu
na pozemcích parc. č. 2925 a 2926 v Mokropeské
ulici; II. rada souhlasí s demolicí stávající chaty
č. e. 575 na pozemku parc. č. 2925 v Mokropeské
ulici
• rada souhlasí se stavebními úpravami rodinného domu č. p. 564 v ulici Ke Hřišti a uděluje pro
tyto úpravy výjimku ze stavební uzávěry
• rada bere na vědomí Výroční zprávu komise
stavební a územního plánování
• rada souhlasí s poskytnutím příspěvku města
ve výši 17 000 Kč na vybudovanou tlakovou kanalizační přípojku k rodinnému domu č. p. 1215
v Javorové ulici
• rada ukládá odboru investic, aby zajistil realizaci pěšího propojení tras v křižovatce Školní
– K Lesíku – Kladenská dle varianty č. 2
• I. rada souhlasí s tím, aby společnost CityPlan
vypracovala projektovou dokumentaci rekonstrukce chodníku v úseku Karlštejnská – přechod
k nádraží na základě předložené cenové nabídky;
II. rada ukládá odboru investic předložit další

z radnice
cenové nabídky na realizaci úseku chodníku Karlštejnská – přechod k nádraží
• rada ukládá odboru investic předložit ještě
další cenovou nabídku na vypracování PD podélných automobilových stání v Karlštejnské ulici
• rada souhlasí s přijetím cenové nabídky fy CityPlan (35 000 Kč + DPH) na vypracování PD
retardéru a přechodu pro chodce v křižovatce
Dr. Janského – Školní
• rada souhlasí s prodloužením vodovodního řadu v Poštovní ulici na základě předložené cenové
nabídky fy EKIS (47 391,75 Kč)
Finanční odbor
• rada ve věci Smlouva o kontrolní činnosti
(provedení auditu – přezkoumání výsledku hospodaření města Černošice za rok 2008) schvaluje
předloženou smlouvu o kontrolní činnosti
• rada schvaluje vyřazení opotřebovaného,
poškozeného a nefunkčního majetku pracoviště Černošice: DPS – 5 149 Kč, městská policie
– 10 720,50 Kč, hasiči Černošice – 8972,60 Kč,
hasiči Mokropsy – 99 225 Kč, odbor kultury
– 30 824,70 Kč, TS – 303 604 Kč, budova MěÚ
– 69 907,70
• I. rada souhlasí s finančním krytím odměn zaměstnancům základní školy v roce 2008 tak, jak
je navrhuje ředitel ZŠ; II. rada ukládá finančnímu
odboru prověřit, zda není nutno potřebou částku
převést do fondu odměn
Odbor kancelář starosty
• rada souhlasí s přijetím daru PC pro potřeby
klientů DPS a ostatních občanů a ukládá vedoucí odboru kancelář starosty zaslat dárci poděkování
• rada souhlasí s prodloužením smlouvy o dílo
s Mgr. Johnson pro rok 2009 (pro klienty DPS
zajišťuje vhodné aktivity, jednou z možností je
kondiční cvičení a cvičení trénování paměti)
Odbor dopravy
• I. rada souhlasí s vytvořením informační kanceláře kvůli zvyšování kvality poskytovaných
služeb o činnostech odboru dopravy; II. rada
neschvaluje navýšení počtu pracovních míst na
odboru o jedno
Městská policie
• rada souhlasí s provedením certifikace laserového měřiče rychlosti (certifikaci je nutné prová-

dět jednou ročně)
rada souhlasí s doplněním výstroje a ochranných prostředků městské policie v ceně do
40 tis. Kč
• rada souhlasí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy s obcí Zbuzany o poskytování služeb
městské policie a ukládá předložit návrh veřejnoprávní smlouvy zastupitelstvu města
• rada souhlasí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy s obcí Jinočany o poskytování služeb
městské policie a ukládá předložit návrh veřejnoprávní smlouvy zastupitelstvu města
• rada souhlasí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy s městem Rudná o poskytování služeb
městské policie a ukládá předložit návrh veřejnoprávní smlouvy zastupitelstvu města
• rada souhlasí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy s obcí Karlík o poskytování služeb
městské policie a ukládá předložit návrh veřejnoprávní smlouvy zastupitelstvu města
• rada souhlasí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy s obcí Nučice o poskytování služeb
městské policie a ukládá předložit návrh veřejnoprávní smlouvy zastupitelstvu města
Různé
• rada stanovuje tyto termíny zasedání zastupitelstva města: 9. 3. 2009 („běžný“ program); 23. 3.
2009 (projednání rozpočtu města)
• rada ukládá tajemníkům komisí rady města
předložit výroční zprávy jednotlivých komisí za
rok 2008
Z komise dopravní a bezpečnostní
doplnění chybějící dz „Hlavní silnice“ ul. Slunečná
(bylo zřejmě odstraněno při dokončovacích pracích
rekonstrukce ul. Mokropeská)
• I. rada ukládá technickým službám doplnit
chybějící dopravní značení Parkování v ul. Střední před MŠ
V ul. Střední za křižovatkou s ul. Školní před
MŠ parkují vozidla tak, že vznikají nebezpečné
situace. Komise navrhuje řešení umístěním vodorovné dz B29 „Zákaz stání“ po jedné straně
komunikace.
• II. rada ukládá městské policii ve spolupráci
s odborem dopravy navrhnout umístění dopravního značení.

•
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z města a okolí

Free WiFi zóna v Clubu Kino

Nápad připojovat se na
internet pomocí bezdrátové WiFi technologie je
záležitostí posledních asi
tak deseti let. Ovšem ve
velkém se začal realizovat
až v poslední době díky relativně nízké ceně příslušenství a díky narůstající potřebě
a zájmu veřejnosti mít k dispozici rychlé
a zároveň mobilní připojení k internetu.
WiFi (Wireless Fidelity) je bezdrátová síť
určená primárně k náhradě kabelového
ethernetu v bezlicenčním pásmu, které je
dostupné prakticky v celém civilizovaném
světě. A protože Černošice do civilizovaného světa zcela jistě patří, jednu takovou lokální WiFi síť jsme instalovali v Clubu Kino.
Má sice poněkud neoriginální název „Kino“,
ale vzhledem k hustě prosíťovanému komunikačnímu prostoru je to jasná identifikace
i pro uživatele, kteří nejsou v internetových
technologiích příliš zběhlí.

Takže – pokud vlastníte zařízení s možností připojení k WiFi sítím (notebook, pda,
smartphone …) můžete od 1. ledna v Clubu
Kino zcela zdarma volně surfovat po internetu, vyřídit svou elektronickou poštu
atd. Stačí zajít do Clubu Kino, usadit se
u libovolného stolu (v letních měsících i na
zahrádce), dát si třeba kávičku a na svém
zařízení dát vyhledat „Kino“ wifi síť. Odklikněte „připojit“ a vzhůru za virtuálním
dobrodružstvím.
Pokud nevlastníte notebook nebo žádné
z výše uvedených zařízení, je možno též
zcela bezplatně využít dvou mobilních internetových boxů, které jsou osazeny dvěma
stolními počítači jsou umístěny v prostoru
restaurace Clubu Kino. Budete-li mít jakékoli dotazy, požádejte o pomoc obsluhu
baru v Clubu Kino, rádi Vám poradí.
Za Club Kino se na Vás a Váš notebook
těší Mgr. Michal Strejček

Na dobrý jazz se jezdí do Černošic
V Clubu Kino bylo opět
slyšet zvuky a tóny saxofonů, trubky, kytary a piana
v jazzovém naladění. Tentokrát v aranžmá vynikajícího
skladatele, dirigenta a pianisty Milana Svobody (na
snímku). Na jeho koncertech
nelze nikdy předem říci, které členy ze svých mnoha
kapel na jeviště přivede,
v každém případě člověk tak
trochu čeká „zralé jazzmany“ zralého věku.
Milan Svoboda však vystoupil se svým Big
Bandem složeným ze studentů jazzové
katedry Konzervatoře Jaroslava Ježka naladěných na jazzové „hrátky“ svého dirigenta. Propojením individualit muzikantů
v jednotném odstínu autorových skladeb
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vznikl cenný zážitek. Milan
Svoboda dává volnost a prostor pro sólová vystoupení
muzikantů a vzápětí je strhne k rychlému návratu nad
notovou osnovu. Vybízí je,
podněcuje, a to vše na půdě
vlastních kompozic (Bahno, Dát či nedat, atd.) nebo
„vlastnoručně“ upravených.
Byl to skutečně nevšední zážitek sledovat a poslouchat
jednotlivé nástroje, jak si spolu dialogicky
povídají, hádají se, aby se posléze zase
uklidnily. Vše nesmírně dynamické a strhující. Proto neváhejte a přijďte do Clubu Kino 12. 3. od 20.30 na další vystoupení
tohoto bigbandu.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

z radnice

Město Černošice získalo cenu za kvalitu ve veřejné správě

V závěru loňského roku dosáhlo město
Černošice výrazného úspěchu při používání systému managementu jakosti pro oblast
státní správy v přenesené působnosti a výkonu samostatné působnosti obce, neboť
jako jedno z prvních získalo certifikát potvrzující splnění požadavků mezinárodně
uznávané normy ISO 9001.
Dalšího ocenění se městu dostalo v minulých dnech, a to na 5. Národní konferenci kvality ve veřejné správě konané 4. až
6. února letošního roku v Olomouci, kde
jeho zástupci převzali Cenu za kvalitu ve
veřejné správě za rok 2008, konkrétně za
zapojení do benchmarkingového srovnávání. Toto ocenění městu Černošice udělilo
Ministerstvo vnitra České republiky.

„Benchmarkingová iniciativa jako celek
se skládá ze dvou oblastí. Jednou je benchmarkingové srovnávání, v jehož rámci
porovnáváme zhruba ve sto padesáti oblastech výkonnost našeho městského úřadu
s ostatními úřady. Zjišťujeme tak produktivitu práce našich pracovníků, finanční
náročnost a další ukazatele. Druhou
oblastí je sdílení „dobré praxe“. Znamená
to, že pokud jiný úřad má dobře nastaveno například hodnocení zaměstnanců
nebo formu komunikace s klienty, pak tyto
informace vzájemně sdílíme a snažíme se
vzájemně inspirovat,“ uvedla místostarostka Helena Langšádlová, představitelka vedení pro jakost Městského úřadu
(sj)
Černošice.

Zástupci města Černošice – místostarostka Helena Langšádlová (uprostřed) a Anna Hrabáková,
manažer jakosti – převzali v Olomouci z rukou náměstka ministra vnitra Mgr. Zdeňka Zajíčka
cenu za kvalitu ve veřejné správě organizace zvyšující kvalitu veřejné služby.
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Záchrana tonoucích osob a zvířat

Z únorových zásahů hasičské jednotky bych se rád zmínil o dvou výjezdech ke
stejnému typu události. Řeka Berounka znamená pro Černošice několik sezónních
nebezpečí, a tající led patří mezi ně. Vzhledem k současnému počasí musíme i nadále počítat s tím, že nám riziko prolomení ledu může ještě několik týdnů hrozit.
V neděli 15. února byla naše jednotka
povolána do osady Lavičky zachránit topící
se muže a psa v řece. K události jsme vyjeli
v síle 13 hasičů zásahovými vozidly CAS 25
Liaz + člun a VA Mondeo. Po dojezdu na
místo nás čekala poněkud komplikovaná
situace. Při venkovní teplotě -4 ºC se v Berounce topil pes, vysvlečený muž se snažil
k němu mezi krami doplavat, a na břehu
byl další muž, majitel psa, ten měl ledovou
koupel již za sebou.
Na řeku jsme okamžitě nasadili člun se
čtyřmi příslušníky, ti psa od zachránce
převzali a dovezli na břeh. Muž doplaval ke
břehu sám a pomoc hasičů odmítl se slovy
„jsem otužilec“ (o čemž by si v danou chvíli nikdo nedovolil pochybovat).
Silně podchlazený a apatický německý
ovčák neměl daleko k bezvědomí. Zabalili
jsme ho proto do thermofolie a položili
do vozu. Majitel psa po deseti minutách
pobytu v ledové vodě jevil známky silného
podchlazení. Naše jednotka mu poskytla
předlékařskou pomoc, zásahové kabáty na
zahřátí, a do příjezdu záchranné služby ho
umístila do zásahového vozidla.

Pro psa jsme povolali veterinární záchrannou službu PetMedic, která na místo
dorazila ve výborném čase. Z naší dosavadní praxe se dojezdový čas veterinární
ambulance neliší od rychlosti dojezdu
základních složek integrovaného záchranného systému.
Dle informací, které jsme obdrželi, majitel i jeho pes jsou již v pořádku.
Následující den jsme byli povoláni do
ulice Kazínská, opět se jednalo o záchranu
psa a člověka z řeky.
Při našem příjezdu byla majitelka psa
už na břehu a mimo ohrožení života. Její
foxteriér boj s ledovou vodou bohužel prohrával a proud řeky ho tlačil pod led. I přes
minimální šanci na úspěch jsme na řeku
nasadili člun a začali pracovat na záchraně
psa, který byl již pod ledem. Tentokrát byl
však proud silnější a nám chyběly rozhodující minuty, ať už kvůli pozdnímu ohlášení,
nebo jen díky smůle, kterou měl tentokrát
zrovna tento pes.
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Pokud pes při procházce kolem
řeky vběhne na nestabilní pás ledu,
může lehce sklouznout do vody
nebo se probořit. Zvíře pak není
schopné se na led zpět vyškrábat,
protože se okraj ledu odlamuje
a samozřejmě klouže. Zvíře se snahou o záchranu rychle vysílí, v ledové vodě podchladí a rezignuje.
Snažit se psovi podat například
klacek a vytáhnout ho, je ztráta
času. Dle našich zkušeností se pes
snaží z vody utéct, vyškrábat, do
klacku se nezakousne a v panice
nereaguje na jakékoliv rozkazy.
Majitel se většinou snaží svého
miláčka zachránit, pak už záleží
na jeho fyzických schopnostech
a především na reálném posouzení
situace. Záchrana se může podařit,
v ledové vodě však hrozí zástava
srdeční činnosti nebo podchlazení, u někoho okamžitě, jiný vydrží
v ledové vodě i několik minut.
Šance na úspěch je většinou malá
a riziko pro zachránce obrovské.

Vždy volejte hasičský sbor
Tyto události mají podobné okolnosti
a průběh. Led na Berounce není v této
době souvislý, končí několik metrů od
břehu a jeho tloušťka je na okrajích třeba
jen centimetr. Psi jsou většinou zvyklí se
v těchto místech běžně pohybovat, honit
kachny, aportovat, pít z řeky apod. Je tedy
hlavně na majiteli, aby svého psa ochránil
před rizikem ledové pasti.

Ve zmiňovaných případech
se oba majitelé rozhodli své psy
zachránit a šli pro ně do ledové
řeky. Oba neúspěšně, bez skutečné
šance uspět a naštěstí pro ně bez
následků.
Dostanete-li se do této situace, je důležité
co nejrychleji zavolat na místo hasičský
sbor, ať už se jedná o tonoucí lidi či o zvířata. Protože pokud se rozhodnete pomoci
ohroženému sami a riskovat tím vlastní
život, budete mít alespoň jistotu, že se za
chvilku na místo dostaví vycvičená jednotka s potřebným vybavením a tím se zvyšují
šance pro všechny.
Tomáš Havlík, velitel JSDH
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Parkování v Karlštejnské ulici

Bezprostředně po dokončení rekonstrukce centrální části Karlštejnské ulice se
na městském úřadě začaly množit dotazy týkající se možnosti parkování v této
oblasti, neboť s upřednostněním pěší dopravy došlo ke snížení počtu parkovacích míst zejména mezi restaurací Bolleta a cukrárnou Mašinka. Je však třeba říci, že dopravní značení, které určuje místa pro stání vozidel, zde bylo v průběhu
ledna a února umístěno jak v souladu s urbanistickým pojetím této oblasti, tak
v koordinaci s městskou policií.
Jak parkování v centrální části KarlVzhledem k tomu, že parkování ve zmíněné oblasti je výrazně omezeno, budou štejnské ulice, tak v tomto jejím druhém
řidiči moci využít parkovací místa v horní úseku směrem na Solopisky bude rovněž
části Karlštejnské ulice, a to od křižovatky označeno svislým dopravním značením
s Riegrovou směrem na Solopisky. Vozidla a jeho dodržování bude v celé své délce
budou stát v každém uličním bloku po kontrolováno městskou policií. V centjedné straně, aby tak v celé délce komu- rální části Karlštejnské navíc systémem
nikace vznikl určitý zpomalovací prvek ve kamer tak, aby byl „tlak“ na dodržování
formě šikany. Toto řešení můžete vidět na tohoto dopravního značení dostatečně
mapce otištěné na následující straně. Zmí- zřetelný a aby si obyvatelé města v krátké
něné značení bude realizováno v průběhu době zvykli na změnu parkování v uvedejarních měsíců, neboť vlivem špatného né oblasti.
počasí by mohlo být znehodnoceno.

Ing. Jan Skalický,
vedoucí odboru investic a správy majetku

Dodržování zákazu zastavení strážníci průběžně kontrolují

Projekt centrální části ulice Karlštejnská byl navržen a schválen v takovém
pojetí, jaké dnes můžeme sami vidět,
a městská policie je napadána pro svoji
nečinnost v tom smyslu, že zde vozidla
parkují, ač je to zakázáno. I když není
v našich silách stát zde po celý den, průběžně je tato oblast hlídkami kontrolována. A výsledek? Jen od poloviny měsíce
ledna, kdy byla rekonstruovaná část KaDopravní složitost je zde utvářena ze- rlštejnské zkolaudována a zprovozněna,
jména tím, že ulice Karlštejnská ústí do do poloviny měsíce února zde bylo zjišulice Radotínská, jež má statut komuni- těno 116 přestupků, z toho jedenapadesát
kace II. třídy a je velice frekventovaná. bylo řešeno na místě v blokovém řízení.
Dopravní problémy způsobují i dva želez- Další skutky bude projednávat správní
niční přejezdy, které při uzavření vytvářejí orgán, kterému jsou průběžně předávány.
souvislou kolonu vozidel bránící plynu- Myslím si, že tato čísla jsou dost vysoká
lému zařazování řidičů jedoucích z ulice a hovoří sama za sebe.
Karlštejnská směrem na Prahu.
Gregor Dušička, vedoucí městské policie
Od prvních dnů, kdy byl zrekonstruovaný úsek centrální části ulice Karlštejnská
znovu zprovozněn, se množí nejen dotazy,
jak vyplývá z předchozího článku, ale také
stížnosti na nedovolené parkování motorových vozidel v této oblasti. Automobily
zde parkující tvoří překážku silničnímu
provozu a komplikují již tak složitou dopravní situaci, která zde existovala již před
rekonstrukcí.
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Protože parkování v centrální části Karlštejnské je výrazně omezeno, budou řidiči moci využít
parkovací místa v úseku od křižovatky s Riegrovou směrem na Solopisky. Na jednoduché
mapce jsou červeně vyznačena místa budoucích podélných stání (snímek nahoře).
Dopravní značka na dolním snímku hovoří jasně a strážníci městské policie dodržování
zákazu zastavení v centrální části ulice Karlštejnská průběžně kontrolují.
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Březen měsíc knihy
Je tady březen, první jarní měsíc a od roku 1955 také měsíc knihy. Jeho hlavním cílem je upozornit na to, že knížky i v dnešním přetechnizovaném světě mají v životě člověka své místo. Jsou
zdrojem informací a pomáhají dětem rozvíjet slovní zásobu, jazykový cit a fantazii.
Na podporu čtení se v městské knihovně uskuteční v týdnu od 9. do 15. března Týden čtení. Během této akce mohou děti v knihovně číst svým vrstevníkům, rodičům a prarodičům
úryvky z vybraných knížek. Protože v únoru uplynulo 80 let od narození Františka Nepila,
vybrali jsme právě jeho knížky. Každý čtenář pak dostane malou sladkost.
Celý březen se děti do 15 let budou moci přihlásit do knihovny zdarma, pokud přivedou
i svého kamaráda, čeká na ně malý dárek.
Každé úterý dopoledne zveme do knihovny paní učitelky se svými žáky (termín je možné
domluvit telefonicky na čísle 251 641 501) na prohlídku knihovny spojenou s malou soutěží.
A zasoutěžit si mohou i ostatní malí návštěvníci knihovny prostřednictvím kvizu o knížkách, také zaregistrovaní dětští čtenáři v knihovnické tombole, a není třeba dodávat, že
první cenou bude knížka.
Tak tedy nezapomeňte, že „březen za kamna vlezem, nebudem tam sami, knížky budou s námi“. Těšíme se na vaši návštěvu.
Soutěž a tombola pro děti
V prvním jarním měsíci jsme pro naše malé čtenáře připravili vědomostní kviz a malou
knihovnickou tombolu.
Vědomostní kviz:
Doplň číslovky v názvu knih:
b) Verne, J. – . . . . . . . . . . neděl v balóně
a) Poláček, K. – Bylo nás . . . . . . . . . .
c) Čapek, K. – . . . . . . . . . . . . pohádek
d) Čtvrtek, V. – My . . . . a pes z Pětipes
Doplň autory dětských knížek:
Karlík a továrna na čokoládu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bílý Tesák: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostrov pokladů: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doplň zvíře v názvu knížek: medvídek, veverka, mamuti, brouk, kočička, jezevčík
Cestopis s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytlík
Lovci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zrzečka
Pejsek a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PÚ
Správné odpovědi označené jménem a adresou přines do konce března do knihovny.
Na tři vítěze čeká knižní odměna.
Malá tombola pro malé čtenáře:
Po celý měsíc březen je pro naše malé zaregistrované čtenáře připravena v knihovně malá
tombola. Při každé návštěvě knihovny s výpůjčkou knížek dostanou malí návštěvníci číslo
a na konci měsíce bude z čísel vylosováno pět vítězů. A co můžete vyhrát: 1. cena – encyklopedie, 2. cena – hračka, 3. cena – dobrodružná knížka, 4. cena – barvičky a blok, 5. cena – něco
Irena Šilhánková
dobrého na zub.
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Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BRAUN, Lilian Jackson: Kočka, která sklidila aplaus – kočičí krimi; BROWN, Sandra:
Alibi – román pro ženy; DEAVER, Jeff: Rozbité okno – detektivní román; DUMKOVÁ,
Věra: Lolitky a jiné povídky; GORDON, Noah: Katalánec – román ze španělského venkova; GHAHRAMANI, Zarah: Zrádkyně – román odehrávající se za mřížemi íránského
vězení; HERCÍKOVÁ, Iva: Dám si to ještě jednou – poslední kniha Ivy Hercíkové, kterou
napsala po svém pobytu v nemocnici; JANOUCHOVÁ, Kateřina: Horká stopa – román
o vztahu matky a dcery; NOSKOVÁ, Věra: Víme svý – závěrečný díl trilogie – Bereme,
co je a Obsazeno; odehrává se na počátku sedmdesátých let v malém pohraničním městě;
SERFATY, Thierry: Zakázaná noc – román z lékařského prostředí; ULČ, Ota: Zašmodrchaný svět – zajímavé a vtipné úvahy o dnešním světě.
Naučná literatura:
ARIELY, Dan: Jak drahé je zdarma – autor této vysoce ceněné knihy vám na konkrétních příkladech, které jsou podloženy jeho výzkumy, předvede, jak se rozhodovat lépe
a jak už nikdy nesednout marketingu na vějičku; BARTLETTOVÁ, Sarah: 8 způsobů,
jak vykládat budoucnost – kniha představuje osm jednoduchých technik, které můžete
použít na pomoc při rozhodování a k předpovídání budoucnosti; DVOŘÁČEK, Petr:
101 nejkrásnějších míst v České republice; KABÁTOVÁ, Zita: Můj recept na dlouhověkost – nejnovější kniha nejstarší české herečky; MYSLIKOVJANOVÁ, Ida: Konečně
pravda? – Co všechno se Leonardovi podařilo ukrýt do světoznámého obrazu Poslední
večeře Páně. Existuje osud, nebo si svou budoucnost vytváříme sami svými svobodnými
rozhodnutími? Na tyto a celou řadu dalších otázek odpovídá nová kniha Idy Myslikovjanové; SCHOTT, Hana: Máma Masajů – více než 25 let sdílí Angelika Wohlenbergová
život kmene Masajů na severu Tanzanie; tady našla své místo jako porodní bába, řidička
nákladního vozu, misionářka a zdravotní sestra; SMITH, Peter C.: Pěst z nebe – životopis
námořního kapitána Takašige Egury, císařské japonské námořnictvo; WALDBURGER,
Jennifer: Dětský spánek v otázkách a odpovědích.
Pro děti a mládež:
BŘEZINOVÁ, Ivona: Slůně – vydejte se s malým slůnětem do africké divočiny; spousta
legrace pro nečtenáře i začínající čtenáře; kniha obsahuje i DVD se strhujícím dokumentem BBC a navíc spoustu zajímavých faktů; Kam rádi chodíme – v zábavně ilustrovaném
dvojjazyčném leporelu objeví dítě obrázky známých míst, zvířat, předmětů; hravou formou se je naučí pojmenovat jak česky tak anglicky.

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

Středa: 9.00 – 11.30, 13.00 – 19.00;

Čtvrtek: 12.30 – 16.00;

Pátek: 9.00 – 11.30.

Připomínáme, že všichni zaregistrovaní čtenáři naší knihovny mají zdarma přístup na internet.
Pro velký zájem o tuto službu je lepší si termín předem telefonicky rezervovat na čísle 251 641 501.
Přijďte, těšíme se na vás.
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Mokropeský masopust je přece jen nejhezčí

ápadité a barevnými kostýmy
zářící divadelní představení,
ve kterém si zahráli všichni, kdož
chtěli přispět k všeobecnému veselí,
započalo v sobotu 14. února slavný
mokropeský masopust. Ze zaplněného Masopustního náměstí pak
maškarní průvod s muzikou vyrazil na pochod obcí. Dostalo se mu
vřelého přijetí a skvělého pohoštění
u všech sousedů, a bylo jich více než
loni, kteří jej do stavení pozvali. Za
toto pohoštění dostaly domácí paní
perníková srdce, která upekla a ozdobila paní Alena Číhalová. Dala
si velice záležet, neboť každé srdce
bylo opravdových originálem.

ale také porovnávali. A výsledek? Ten náš
masopust, mimochodem nejstarší v širokém
i dalekém okolí, je prostě pestřejší, veselejší, barevnější i navštěvovanější,“ svěřila se
členka mokropeského masopustního sdru(sj)
žení paní Jana Paďouková.

Principál požádal, starosta svolil
Pane starosto, co říkáte,
jistě nám povolení dáte,
vesnicí v pořádku projdeme,
nohy k tanci zvedneme, zazpíváme,
popijeme, a masopustu užijeme.
To vám tady slibujeme.

Ani ti návštěvníci masopustu,
kteří průvod po vsi neprovázeli,
zůstali na náměstí a jen tak se bavili
s přáteli a známými, nepřišli zkrátka
– hrála jim k tomu radotínská skupina Gaudium. Masopustní maratón
pak zakončila zábava v restauraci
U Králů, kde k tanci a poslechu
zahráli jazzmeni ze skupiny Dixi
ze fsi.
Byli jsme v Zadní Třebani
„Letos poprvé, vzhledem k rozdílnosti termínů konání masopustů,
k nám zavítal a dobře nás pobavil
masopustní spolek z Roztok a naopak
my jsme navštívili tiskem, plakáty
i honosnými pozvánkami mohutně
propagovaný masopust v Zadní Třebani, jehož organizátoři chtěli letos
vytvořit rekord v počtu zde přítomných Masopustů. Bavili jsme se,
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V zájmu zdravé populace
a potřebné integrace
k masopustu gratuluji,
průvod po vsi povoluji!

z města a okolí
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Aby se děti nenudily…

Sdružení S dětmi a pro děti o. s. Černošice se stará o spokojené prožívání volného
času těch mladších obyvatel našeho města. V návaznosti na činnost slavného Model
klubu Černošice úspěšně působí již 29. sezónu. Jednotlivé sekce sdružení připravují
akce tak, aby se děti bavily, nenudily se a odnášely si příjemné zážitky a vzpomínky.

Modeláři se od září pilně připravují na
novou sezonu. Již rok v nových prostorách, v nové klubovně. Díky laskavosti
města a pana ředitele ZŠ s dětmi pracují
ve školních dílnách. Pravdou je, že jsme
se ještě úplně nezabydleli. Prakticky
začínáme znovu. Řešíme problémy, se
kterými jsme se nikdy dříve nesetkali.
Se soutěžemi nezahálejí mladí modeláři ani v zimě. Se stavbou nových
modelů i trénujeme a soutěžně létáme.
V lednu to bylo na čtyřech soutěžích,
dvě jsme uspořádali. S dětmi trénujeme
na možnou podzimní účast na mistrovství republiky v několika modelářských
kategoriích leteckého modelářství, což
se nám v posledních letech pravidelně
daří. Se staviteli plastikových modelů
chystáme v dubnu výlet a účast na jedné

Létáme i v zimě
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z největších soutěží Evropy v Maďarsku.
V květnu pořádají naši plastikáři
v Černošicích tradiční velkou soutěž
k uctění 113. výročí narození letce
Zdeňka Lhoty.
Sekce turistiky připravuje šestidenní
výlet do Jizerských hor. A to od 5. do
10. května. Bydlet budeme u Albrechtic.
Čeká nás pět dní turistiky v krásné přírodě, pobyt s kamarády, večery při kytaře a harmonice. Je to skvělá tradice.
Sekce letních táborů dokončuje přípravy na 28. letní tábor, který bude
letos třetím letním setkáním evropské
mládeže v Černošicích. Tento letní tábor se uskuteční od 5. do 25. července.
Dotázali jsme se většiny účastníků našeho tábora, abychom zjistili jejich zájem
o termín konání tábora. Na základě tohoto
průzkumu jsme zjistili, že české děti nemají
zájem o tábor v srpnu
a naši zahraniční přátelé většinou rovněž
preferují červenec.
Letos zřejmě bude
tábor rekordní účastí
českých i zahraničních dětí i bohatostí
programu. Na všechny připravované akce
se můžete přihlásit
i vy. Lumír Apeltauer

z města a okolí

Prevence sociálně patologických jevů v naší škole

Čím vším mohou být ohroženy naše děti? V současné době se hodně hovoří o tzv.
sociálně negativních jevech, kterým mohou být vystaveny nejčastěji právě ony. Jsou to
jevy společensky nežádoucí, mohou ohrozit jedince nejen po stránce zdravotní, ale i po
stránce sociální. Mohou bránit plnohodnotnému začlenění se do společnosti.
A s jakými sociálně negativními jevy se můžeme
konkrétně setkat? Je to závislost na návykových
látkách, problematika netolismu (virtuálních drog),
gamblingu (patologického hráčství), ohrožení ze
strany náboženských sekt, dále záškoláctví, kriminální a agresivní chování, zneužívání a týrání
svěřené osoby, sebepoškozování, vandalismus,
xenofobie (strach a nenávist ke všemu cizímu, zde
se může jednat např. o nenávist vůči cizincům), rasismus, poruchy příjmu potravy a v neposlední řadě
i šikana. Dnes je aktuální i tzv. kyberšikana (též kybernetická šikana, počítačová šikana), která využívá
k obtěžování a pronásledování oběti elektronické
prostředky jako mobilní telefony, e-maily, pagery,
internet, blogy apod.
V lednu proběhla v naší škole v rámci Minimálního preventivního programu a projektu Sám sebou
třídenní akce zaměřená právě na prevenci sociálně
patologických jevů, prevenci kriminality a osvojení
si základů právního vědomí. Programu se zúčastnili
žáci 6. až 9. tříd.
Dětem přednášeli odborní lektoři, kteří se dlouhodobě zmíněnou problematikou zabývají – PaedDr.
Zdeňka Kašparová (pro 6. a 7. třídy) a JUDr. Karel
Kašpar (prevence kriminality a právní vědomí pro
8. a 9. třídy). S každou jednotlivou třídou strávili
3 hodiny, které byly naplněny činnostmi z oblasti
aktivního sociálního učení, přednáškou spojenou
s videoprojekcí i řadou zajímavých a zároveň varovných případů z bohaté praxe obou lektorů. Děti
byly aktivně zapojeny do diskuse, během aktivit
lektoři odpovídali na spoustu nejrůznějších dotazů.
Kdo měl zájem, dostal i odbornou radu.
Denně po skončení přednášek rozebírali lektoři
situaci v jednotlivých třídách s vedením školy,
metodičkou prevence i třídními učiteli. Na úplný
závěr akce proběhlo vyhodnocení ze strany lektorů, z něhož jsou pro nás nejdůležitější následující
výsledky:
6. a 7. třídy
• žáci během akce dobře spolupracovali, byli
aktivní, diskutovali, měli zájem se něco nového
dovědět

• zvolené téma přijali se zájmem, projevili důvěru (žáci 7. ročníku navazovali na program,
který u nich proběhl vloni)
• se žáky je ve škole profesionálně realizována
prevence sociálně patologických jevů
• třídy nejsou rizikové ve vztahu k návykovým
látkám, jejich užívání odsuzují
• nebyla zjištěna šikana, agresivní chování některých žáků je známo a pedagogové jej řeší
8. a 9. třídy
• žáci byli pozorní, projevovali zájem o problematiku (témata šikany, osobní ochrany, sexuálního zneužívání, trestné činnosti atp.)
• uváděli, že informace z oblasti právního vědomí jsou pro ně většinou nové a velmi cenné
• celková úroveň žáků v předmětné oblasti odpovídá průměrným znalostem vrstevníků naší
populace
• lze konstatovat, že třídní kolektivy se v současné době nejeví jako rizikovější z hlediska
zneužívání návykových látek v porovnání
s vrstevníky.
A jak vyhodnotili akci naši žáci?
Děti měly celou akci oznámkovat, nejvíce hodnotily výbornou, padlo i několik málo dvojek. Téměř
všichni se shodli na tom, že se dozvěděli důležité
informace, které jsou nebo budou pro ně užitečné.
Někteří žáci postrádali více informací o drogách
a o svých občanských právech. Tuto problematiku
si následně budou moci doplnit buď během další
preventivní akce, kterou plánujeme v březnu, nebo
během výuky ve škole.
Celou akci naše škola financovala z vlastních
prostředků. V současné době jsme ve spolupráci
s oběma odborníky podali grant se žádostí o finanční podporu pro projekt Sám sebou ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Věříme tedy, že
aktivity v rámci prevence sociálně patologických
jevů nebyly poslední, ba naopak, že jich ještě přibude a že na podobných projektech budeme spolupracovat i s dalšími školami v našem okolí.

Mgr. Věra Ráblová, školní metodička prevence
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Ples nejen v Opeře, ale i v mateřské škole v Karlické

V rámci vzdělávacího programu Jak
vzniká kniha aneb Zpátky do pohádky
jsme se s dětmi rozhodli uskutečnit
pravý Královský ples. Prvním krokem
se stala výroba královských korun,

pak jsme se každý den učili základní
kroky valčíku Na krásném modrém
Dunaji od Johanna Strausse. Ve středu
4. února jsme byli všichni připraveni.
Děvčata měla dlouhé róby, chlapci košile a kalhoty. Všichni
ve školce přijali naše
pozvání a přišli se
podívat. Ples se nám
moc vydařil, děti se
snažily a užívaly si
sváteční
okamžiky.
Věříme, že v nich
zůstane
pozitivní
zážitek na celý život.
A ještě poděkování
dětem z naší třídy
Krtečků.
Učitelky Andrea a Dana

Masopustní týden vyvrcholil průvodem originálních masek

V týdnu od 2. do 6. února jsme se
připravovali na masopustní oslavu.
V pondělí si děti vyrobily pravou masopustní masku koníka. Celý týden se
pak seznamovaly se starými řemesly,
jako byl dráteník, perníkář, hrnčíř,
tkadlena a další. Učily se písničky, tanečky, pekly sladkosti, vyráběly ozdoby a masky. V pátek se školka proměnila v pravé masopustní veselí s trhem

a vším, co k tomu patří. Děti v maskách tancovaly, zpívaly a nakupovaly
za pravé jarmareční groše řemeslné
výrobky – korále, malované kamínky
a zvířátka. Průvod masek v čele s koněm prošel celou školkou tak, jak je
o masopustu zvykem. Nakonec po
všem tom veselí si děti pochutnaly na
vlastnoručně upečeném cukroví.
Za kolektiv učitelek Andrea Červenková

Zápis do Mateřské školy Karlická se koná 29. dubna
Mateřská škola Černošice, Karlická 1170, vyhlašuje zápis dětí do MŠ na školní
rok 2009/2010. Zápis se bude konat v budově školy ve středu 29. dubna 2009
v době od 13.00 do 17.00. K zápisu se dostaví rodič nebo zákonný zástupce
dítěte a přinese s sebou rodný list a doklad o trvalém pobytu.
Alena Janovská, ředitelka školy
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K zápisu do prvních tříd přivedli rodiče více než stovku dětí
Ve středu 28. ledna proběhl v Základní
škole Černošice zápis do prvních tříd. K zápisu přišlo 107 rodičů se svými dětmi. Přivítaly je paní učitelky, které s dětmi i jejich
rodiči vedly krátký rozhovor, aby posoudily školní zralost kluků a holčiček. Budoucí

prvňáčci si poté odnesli drobné dárky, které
pro ně vyrobili jejich příští starší spolužáci.
Letos bylo do prvních tříd přijato 90 žáků,
17 rodičů požádalo pro své děti o odklad
školní docházky. Ve školním roce 2009/
2010 otevře škola čtyři první třídy.
Mgr. Olga Bočková
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První jarní zápas fotbalistů SK Černošice s novinkou pro fanoušky
Fotbalové jaro se blíží, a tak si dovolujeme pozvat všechny příznivce SK Černošice
na první jarní zápas, který se uskuteční na hřišti za vodou 28. března, kdy tu od 15.00
naše mužstvo přivítá borce Sokola Zvole. Ti, kdož přijdou, nebudou litovat. Je pro ně
připravena novinka – poločasová soutěž pro fanoušky. Přípravu na jarní sezónu jsme
zahájili 10. ledna, trénujeme třikrát týdně na umělé trávě v Radotíně a v Bráníku.
Zatím jsme sehráli jedno přátelské utkání a v neúplné sestavě jsme podlehli v Podolí
domácímu mužstvu hrajícímu I. A třídu 1 : 5. Na začátku března ještě sehrajeme dvě
přátelská utkání s Jílovištěm a Juniorem Praha a pak vzhůru do soutěžních bojů.
Za SK Černošice Petr Jahelka, sekretář oddílu

Nabídka tísňového hlásiče napojeného na městskou policii
Město Černošice oznamuje svým občanům rozšíření kapacity při poskytování
dosavadní služby, a to zakoupení a instalaci tísňového hlásiče, který je napojen na
Městskou policii Černošice. Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit na oddělení
sociální pomoci, Karlštejnská 259, telefon: 251 081 529. Přednost budou mít senioři
se zdravotním postižením, kteří žijí osaměle.

Za odbor sociálních věcí a zdravotnictví Marcela Haspeklová

Přijďte si poslechnout, co se skrývá za „komunikací“
Odbor kultury vás zve ve středu 11. března od 18.30 do Clubu Kino na přednášku
Mgr. Petra Vladyky na téma Co se skrývá za komunikací. Dozvíte se, jak se bránit
proti skryté i zjevné manipulaci, o dovednosti odmítat a technice říkání NE. Dále
uslyšíte o nejčastějších skrytých komunikačních hrách, o technice snižování napětí,
(pb)
práci s kritikou či reflexi jako cestě k porozumění. Vstupné 50 Kč.

Lze se vyhnout nádorovým onemocněním? Lze je vyléčit?
Odbor kultury vás zve na přednášku prof. MUDr. Oskara Andryska, DrSc. na téma
Rakovina a jiné zhoubné nádory, která se bude konat ve středu 25. 3. od 18.00 v Domě
s pečovatelskou službou na Vráži. A o čem pan profesor pohovoří? Co jsou to nádorová onemocnění, lze se jim vyhnout anebo lze je opravdu vyléčit? Jak je rozpoznat
a jak je lze léčit? Jakými chybami zničíme naději na plné vyléčení? Přednáška bude
(pb)
zakončena diskusí. Vstup zdarma.

Výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v letošním roce výběrové šetření o životních
podmínkách v domácnostech České republiky. Šetření, které probíhá od 21. února
a potrvá do 10. května, se uskuteční na území celé republiky ve zhruba 12 000 domácnostech náhodně vybraných počítačem. Pracovníci zapojení do šetření se budou
prokazovat pověřením k výkonu funkce. Anonymita poskytnutých údajů je zajištěna,
(red)
získaná data jsou důsledně chráněna.
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Bezplatná poradna při finanční tísni
Poradna při finanční tísni je obecně prospěšnou společností poskytující dluhové
poradenství. Služby poskytuje fyzickým osobám (nepodnikatelům), které se dostaly
do finanční tísně v důsledku neschopnosti splácet své závazky, zejména ze smluv
o úvěru, půjčce, leasingu apod. Služby poradny jsou poskytovány bezplatně, diskrétně, nezávisle a nestranně. Bezplatná zelená linka 800 722 722 je v provozu každé
(red)
pracovní pondělí od 8.30 do 11.30 a od 13.30 do 17.30.

Jarní velikonoční dílna v Domě s pečovatelskou službou
Ve čtvrtek 19. března od 15.00 se v DPS bude pracovat, a to v Jarní velikonoční dílně
výtvarného oddělení Základní umělecké školy ve spolupráci s oddělením hudebním.
Námětem dílny bude naše lidové umění, malba kraslic, druhy technik zdobení a také
soutěž o nejkrásnější kraslici v kategorii seniorů a juniorů. Samozřejmě s odměnou jako překvapením. Neprozradím, jaké to bude překvapení, nebylo by to pravé překvapení.
Hana Bláhová
Přijďte si i vy zkusit malbu či škrabání kraslic, polepování atd.

Všeobecná zdravotní pojišťovna působí na nové adrese
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR ÚP Praha západ změnila své sídlo. Z Jankovcovy
ulice v Praze 7 Holešovice se přestěhovala do ulice Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha-Rad(red)
lice. Spojení: metro, trasa B, stanice Radlická.

Smuteční oznámení
Dne 6. února 2009 zesnul po krátké nemoci pan Jan Lojda. Omlouvám se všem
jeho známým a blízkým, že neměli možnost zúčastnit se pietního rozloučení se
zesnulým při obřadu v Motole. Při záměru vyvěsit smuteční oznámení jsem hledala důstojné místo, ale neobjevila jsem je. Nedokázala jsem svůj úmysl uskutečnit ani o den později, kdy mne postihla psychická a fyzická indispozice. Prosím
proto vás, kteří jste se chtěli s Jendou rozloučit, abyste jeho památku uctili milou
a hezkou vzpomínkou a popřáli mu klidný odpočinek. Věřím, že když v srdcích
Jitka Fejfarová
nás všech žije, neumírá.

kultura

Milan Svoboda & Prague Conservatory Jazz Orchestra
Odbor kultury vás zve ve čtvrtek 12. 3. od 20.30 do Clubu Kino na jedinečný Big
Band Milana Svobody. Jako jazzový pianista a bandleader si Milan Svoboda, který
patří mezi přední osobnosti české hudební scény, získal mezinárodní renomé. Jeho
tvůrčí záběr skladatele a dirigenta je široký, od moderního jazzu přes muzikál, filmovou a scénickou hudbu až k soudobé hudbě vážné. V první řadě má Milan jevištní
kouzlo – plíží se po okraji pódia, vrhá se vpřed a vzad jako levhart, efektně se hýbe,
gestikuluje rukama a vydává zvuky. Diriguje svůj band výběru mladých českých hvězd
s gustem, čaruje divákům pestrou směs se střídavými takty, změnami tempa, nálad
a dynamiky, falešnými závěry i začátky, vše v prostoru jediné skladby! Milanův band
je zván na mezinárodní festivaly, velký úspěch sklidil v kolébce jazzu v USA. Nadchl
Pavel Blaženín
i při lednovém vystoupení v Clubu Kino. Vstupné 120 Kč.

41

z města a okolí

Sněhulákům v mokropeské školce to moc slušelo

Na počátku zimy jsme si s dětmi sněhu
zase moc neužili, a tak jsme uspořádali ve
školce Sněhulákový den. Všichni jsme se
převlékli, abychom vypadali jako sněhuláci, a moc nám to slušelo. Paní kuchařka
nám k svačince připravila sněhové obláčky,
k obědu sněhové koule a k druhé svačince
pomazánku z jinovatky. Celý den jsme si
hráli na zimu, na sněhuláky a se sněhem.
Samozřejmě z papíru, pravý sníh by nám
bohužel ve školce roztál. V některých tří-

dách se děti koulovaly sněhovými koulemi,
v některých se přehnala sněhová vánice. Stavěli jsme sněhuláky nejrůznějších velikostí:
od malinkých, na kolíček na prádlo, až po
obrovského, který byl větší než děti. Naučili
jsme se básničky o sněhulácích a také jsme
zpívali a tančili. Děti měly moc krásné masky a celý den jsme si báječně užili. Teď už
jenom zbývá, aby napadl sníh a my si mohli
postavit opravdového sněhuláka.
Učitelky MŠ Topolská

Den otevřených dveří se ruší, zápis do MŠ Topolská v novém termínu
Předem avizovaný Den otevřených dveří
v Mateřské škole Topolská se ze závažných důvodů ruší! Mění se také termín
zápisu do mateřské školy, a to následovně:
Mateřská škola Černošice, Topolská 518,
tel. 251 642 185, vyhlašuje zápis do mateřské školy, který se bude konat 6. května od
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10.00 do 15.00 v budově mateřské školy.
K zápisu se dostaví rodič nebo zákonný
zástupce dítěte a přinese s sebou rodný
list dítěte a potvrzení o trvalém pobytu
(občanský průkaz). Omlouvám se a děkuji
za pochopení.
Kateřina Mandová,
ředitelka MŠ Černošice, Topolská

z městakultura
a okolí

Kalendář kulturních akcí Černošice
Březen
11. 3.
12. 3.
13. 3.
16. 3.
20. 3.
22. 3.
25. 3.
27. 3.

Přednáška o komunikaci
Big Band Milana Svobody
Jitka Vrbová & band
Koncert indické klasické hudby
Koncert Propala Gramota (Ukrajina)
Pohádky na přání
Přednáška o rakovině
Koncert Jaroslava Hutky
Duben

8. 4.
23. 4.
26. 4.

Klika+Columbella – pěvecký sbor radotínského gymnázia
Houslový koncert p. Šimáčka
Divadlo na baterky
Club Kino
Květen

9. 5. Májové slavnosti
12. 5.–16. 5.

Club Kino
Club Kino
Club Kino
ZUŠ (18.00)
Club Kino
Club Kino
DPS (18.00)
Club Kino

(18.30)
(20.30)
(20.30)
(20.30)
(16.00)
(20.30)
Club Kino
ZUŠ
(19 .00)

Masopustní náměstí (14.00)
Festival Jazz Černošice 2009

Jitku Vrbovou doprovodí Hot Jazz Praha
Odbor kultury vás srdečně zve v pátek 13. 3. ve 20.30 do Clubu Kino na koncert
fenomenální zpěvačky Jitky Vrbové, o níž Arnošt Lustig napsal: „V zemi, kterou požehnali bohové zpěvu mimořádnými talenty, je Jitka Vrbová hvězdou první velikosti,
stálicí v konstelacích stálejších, než dokážeme pochopit. Krása, smysl a trvalost jsou
vlastnosti písní Jitky Vrbové. Přidává k tomu duši, oduševnění, to sametově něžné, v čem
se poznává a projevuje láska. Hlas a písně Jitky Vrbové jsou sestry krásy, synové smyslu
a děti trvalosti, jsou výrazem obdivu k romantice mládí, lásky k české zemi. Její písně
konejší a povzbuzují“. Jitka Vrbová patří mezi zpěvačky, které nemají v pozadí promotion, lesk bulváru a média. Jitka „jen“ nádherně zpívá. Zpívá hlasem ne nepodobným hlasu Evy Olmerové, ale má svůj osobitý charakter i repertoár. V Černošicích ji
doprovodí kapela Hot Jazz Praha.
(pb)

Sál Základní umělecké školy rozezní indická klasická hudba
Odbor kultury vás zve v pondělí 16. 3. od 18.00 do sálu Základní umělecké školy,
kde budete mít vzácnou příležitost navštívit koncert indické klasické hudby, založené na sofistikovaném systému rág, melodických vzorců a tál – vzorců rytmických.
Severoindická větev indické klasiky je artificiální žánr modální hudby, který má
nepřetržitou tradici od středověku, je však stále živý a stále kultivován. Erudovaným
interpretům umožňuje uplatnit vlastní invenci v řízených improvizacích. S touto
hudbou vás seznámí hráč na tabla Avijit Goswami a Elena Kubičková hrající na
(pb)
esradž, tradiční indický smyčcový nástroj. Vstupné 100 Kč.
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V Clubu Kino zahraje ukrajinská kapela
Odbor kultury vás zve v pátek 20. března od 20.30 do Clubu
Kino na fenomenální ukrajinskou kapelu Propala Gramota, která hraje ve složení Sergiy Belinskiy (sólová kytara),
Oleksandr Omelchenko (baskytara), Oleg Oliynyk (bicí),
Konstyantyn Bushynskyy (bicí) a Pavlo Nechytaylo (vokál,
kytara). Skupina nazývá svůj styl, vystavěný na hudební tradici
střední a západní Ukrajiny, jako podilsky fundamental. Kromě
tradičního základu je v něm slyšet funk, hip hop a afrobeat.
Zazní melodické kytary kombinované foukací harmonikou
a severoafrickými a indiánskými perkusemi. Hudba nachází
inspiraci v překrásné přírodě Podolianské oblasti na Ukrajině
a nabízí originální hudební zážitek. Po několika kapelách západní provenience máte
Pavel Blaženín
možnost se seznámit s hudbou ukrajinskou. Vstupné 100 Kč.

Pohádky na přání v podání divadla Hračka
Odbor kultury vás srdečně zve v neděli 22. března od 16.00 do Clubu Kino na
pořad divadla Hračka, který je sestaven z oblíbených pohádek – O šípkové Růžence, O červené Karkulce, O perníkové chaloupce, Prasátka a zlý vlk. Krásné barevné
loutky výtvarníka Oldřicha Rédy umocňují divadelní zážitek. Veselý a zajímavý
pořad i pro děti z mateřských škol je srozumitelný i těm nejmenším. V pohádkách
není nic, co by děti děsilo, protože Ježibaba i vlk působí komicky. Je to pořad plný
smíchu, o který se starají dva vrabčáci – popletové. Herci nejsou pouze vypravěči příběhů, ale mění se i v protihráče loutkových hrdinů. Pořad je vhodný pro
(pb)
děti od 3 do 12 let. Vstupné 70 Kč.

Jaroslav Hutka vystoupí v Černošicích

Odbor kultury vás srdečně zve na koncert Jaroslava Hutky, který se bude konat v pátek 27. 3. od 20.30 v Clubu Kino. Jaroslav Hutka začal vystupovat v 60. letech, v roce 1971
stál u založení sdružení písničkářů Šafrán. Své příznivce
si získal také jako kritik komunistického režimu a poté
jako signatář Charty 77. Kvůli politickému nátlaku opustil v říjnu 1978 Československo a řadu let žil v emigraci,
především v Nizozemsku. Domů se vrátil v listopadu 1989.
(pb)
Vstupné 120 Kč.

V Jedličkárně zazní blues
V sobotu 28. 3. přijďte od 19.00 přivítat jaro do restaurace Jedličkovy lázně. Příznivci kapely Blues Roberta Slezáka chystají večer plný skvělé muziky. Kombinace
žánrů blues, rock, trochu i folk v podání Roberta Slezáka a jeho muzikantů jsou
(mk)
vždy jedinečným zážitkem.
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Jazzový festival – JAZZ Černošice 2009

Občanské sdružení Jazz Černošice ve spolupráci s městem Černošice vás srdečně zve na 4. ročník černošického jazzového festivalu, který se uskuteční od 12 do 17.
května. Celý tento květnový týden to bude nejen v Clubu
Kino, ale i v místních hospůdkám a ulicích žít jazzem.
Ve středu 13. května bude pro vás připravena zdarma
série koncertů po celých Černošicích, o den později
vystoupí v Clubu Kino výtečná Elena Sonenshine (CZ , USA) & Jocose Jazz, v pátek
v 16.30 vystoupí Tesco / Old fashion Trio + Darja Kuncová, v 19.00 – Club Kino / Big
band „Big Gang“, 20.00 – Club Kino / Los Quenados, 21.00 – Club Kino / Yvonne
Sanchez & band, 22.00 – Club Kino / Trio de Janeiro. V sobotu 16. 5. v 9.30 – Bolleta
/ Dixie Road, 19.00 – Club Kino / Steve White (USA), 20.00 – Club Kino / Jonathan
Crossley Band (JAR), 21.00 – Club Kino / Pacora (SK, MO), 22.00 – ASPM. Na neděli
chystáme malé překvapení, pokud se podaří zajistit pro tento koncert prostory černošického kostela. Kompletní program a více informací najdete na stránkách festivalu
www.jazzcernosice.com. Limitovanou edici týdenních vstupenek tzv. festival pasů zaPavel Blaženín
koupíte v předprodeji za zvýhodněnou cenu 350 Kč v Clubu Kino.

Havaj v zimě? Že to není možné? Ale ano!
A kde a s kým? Na horách, s anglickou školičkou KRYŠTOF.
Děti ze školičky prožily tradiční oblíbený týden se svými anglickými lektory a lyžařskými instruktory na HAWAII WINTER
CAMP 2009 v Kořenově. Jejich starším kamarádům z KRYŠTOFa
JUNIOR byli na stejném místě humornými průvodci angličtinou
a lyžováním WALLACE A GROMIT. A co nás čeká dál: plavba světem – ochutnávání exotických pokrmů, cestovní pasy plné razítek
z Japonska, Indie, ale i Afriky; minikoncert pro rodiče a kamarády; tradiční objevitelské jarní i letní kempy. Ale i něco pro vás: Na
OPEN DAY 2. 4. od 11 do 18 hodin zve Vašík, www.klckrystof.cz.

pozvánka na březen
V březnu máte možnost přijít k nám hned na několik akcí, které Lumen
organizuje. Především pro rodiče malých dětí je připravena přednáška Sociální a pracovní zralost dítěte na cestě ke školní připravenosti a na začátku měsíce přednáška
O zdravé stravě a autismu. Ve druhé polovině se vy, kteří máte kolem sebe nemluvňata,
můžete přijít přesvědčit, že se s nimi přeci jen dá mluvit. Je pro vás připraven Kurz znakové řeči pro rodiče slyšících nemluvňat.
Na březen je připraven také týden jarních Aktivit pro děti školou povinné, které na
jarní prázdniny nevyrážejí na hory a zůstanou doma. A v dubnu před Velikonoci čekáme děti na 2. ročníku Zvědavého velikonočního vejce. Více v inzerci. Těšíme se na vás,
Mgr. Renáta Bartoníčková, www.ilumen.cz
přiďte k nám.
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Kulturní akce
v obcích
Mikroregionu Dolní Berounka
Dobřichovice

6. března – kino Řevnice v 19.30
Dobřichovická Divadelní Společnost uvede premiéru komedie Marca Camolettiho Pyžamo
pro šest
7. března – kino Řevnice v 19.30 – Marc Camoletti: Pyžamo pro šest
13. března – Fürstův sál v 19.00 – Koncert Buttulova smyčcového tria, které v roce 2007 založili studenti Pražské konzervatoře Jakub Macháček (housle), Tomáš Hanousek (viola) a Jana
Veverková (violoncello). Trio se věnuje interpretaci skladeb všech stylových období.
20. března – Fürstův sál ve 20.00 – Koncert skupiny PKS po roce opět v Dobřichovicích!
Koncert dobřichovického rodáka, reportéra a spisovatele Josefa Klímy, Václava Veselého
z Irish Dew a folkaře Pavla Půty. Vlastní repertoár ovlivněný rockovou érou. Předprodej
v knihovně. Vstupné 100 Kč.
28. března – Fürstův sál v 19.00 – Cestovatelská beseda s promítáním. Mgr. Lukáš Synek
PhD.: Čínou po Hedvábné stezce. Vstupné 50 Kč.
29. března – Fürstův sál v 15.00 – Veselý pořad pro děti Čarování kolem malování. Hrají,
vyprávějí, malují a čarují Miloš Nesvadba a Jan Susa. Vstupné 50 Kč.

Řevnice

2. března proběhla v Modrém domečku na nám. Krále Jiřího z Poděbrad vernisáž a vyhlášení vítězů Dětské výtvarné soutěže Chválím Tě země má. Soutěž byla určena žákům ZŠ regionu
Dolní Berounky ve věku 6 – 15 let a mladí umělci se zúčastnili kresbou, malbou i počítačovou, fotografií, plastikou a instalací. Porotou vybraná díla jsou v prostorách domečku vystavena do konce března.
21. března (19.00) – Zámeček
Také jste v mládí pročítali Čtyřlístek a milovali příběhy s Fifinkou, Bobíkem či Mišpulínem?
Kdo byl světovější, četl Batmana. Nebo vás až nyní dostihla Spidermánie? Právě pro vás organizujeme v Zámečku Maškarní ples Náruče na téma Český a světový komiks. Vstupenky lze
zamluvit v Modrém domečku nebo na tel.: 602 603 257, 606 478 831.
24. března (19.30) – kavárna Modrého domečku
Beseda s data projekcí na téma Itálie – jižní Toskánsko. Přednášet bude Jan Kříž, jenž žil více
než 5 let v oblasti Marema, která je typická močály, bažinami a obrovskými plochami rákosí.

inzerce
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