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Uzávěrka příštího čísla
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Telefonní čísla
pro volání v tísni
Tísňové volání

112

Lékařská pohot.

155

Policie ČR

158

Městská policie Černošice
605 255 450, 724 060 620
Hasiči

150

Hasiči Mokropsy

2 5164 0150

Pohotovost plyn

244 472 811–2

Pohotovost voda

602 324 785

Poruchy v el. síti

840 850 860

Veřejné osvětlení

800 101 109

Text k fotu na titulní straně:
Černošická Mariánská pouť
nabídla návštěvníkům pohodový
víkend. Nešetřila ani pravými
pouťovými atrakcemi, ani
zajímavými divadelními
a hudebními produkcemi.
Už tradičně ji ozdobilo i pěkné
počasí. Více o pouti najdete
uvnitř listu.
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z radnice

Prázdniny končí, škola začíná…

B

yť máme za
sebou jeden
z nejteplejších roků, zanechalo možná právě skončené
léto v řadě z nás
znepokojivý pocit,
že globální oteplení by se mohlo
nejprve projevit
globálním ochlazením. Doufejme však,
že to jsou jen pochmurné myšlenky, které
se do mysli takového příležitostného pesimisty vkrádají pouze ve chvílích, kdy
v letním deštivém odpoledni hraje v kuchyni s tchýní kanastu místo toho, aby se
s mochítem v ruce slunil někde u vody.
Černošice jsou městem, které je předurčeno být místem, kde se lidé rekreují,
nabírají nové síly, odpočívají, sportují
a vůbec se dobře a po svém baví. A když
svítí slunce, tak je to všechno ještě krásnější a skvělejší. Počasí na radnici ještě,
snad s malou výjimkou dne, kdy probíhá černošická pouť a je vždycky hezky,
ovlivnit neumíme, ale umíme ovlivnit,
aby všechny ostatní náležitosti, nutné
k příjemnému trávení volného času, se
v rámci našich finančních možností v našem městě přiměřeně rozvíjely. Je také
naší nepochybnou snahou a záměrem
postupně zde vytvářet takové podmínky,
v nichž si každý občan bude umět najít
svou vlastní radost a prostor pro své
uspokojení. Proto se ze strany města také
dostává nemalé podpory všem, kteří se
pořádáním nerůznějších akcí sportovního či kulturního charakteru snaží zpestřit život v našem městě. Je nepochybné,
že k jistému přebytku energie, jemuž
se zpravidla všichni v letních měsících

těšíme, by měla také v tento čas patřit
i o maličko zvýšená mez vzájemné tolerance. K prázdninám zkrátka patří trocha
té bujnosti a mírné nevázanosti.
Žije nás v tomto městě už přes pět tisíc,
a každý očekává od svého města trochu
něco jiného. Není snadné vyhovět tolika
očekáváním a vytvářet současně prostor,
ve kterém se budou umět nalézat všechny
skupiny našich občanů. Je ale jisté, že bez
obecné schopnosti vzájemného respektu
a tolerance je takové usilování o hodně
složitější, a to nakonec vždy ke škodě
všem.
Rytmus našeho času mívá mnoho
podob. Pro někoho je přelomem první
leden, pro jiného den, kdy podal daňové přiznání, a pro dalšího je to začátek
školního roku. A přesto, že do školy
chodíme zpravidla jen devět nebo třináct nebo osmnáct let, pravda je taková,
že se učíme celý život. V jistém smyslu
tedy to první září můžeme všichni vnímat jako začátek svého vlastního dalšího
školního roku. Dalšího roku, ve kterém
se třeba naučíme víc znát své blízké,
lépe porozumíme svému okolí, osvojíme si víc respektu a tolerance ke svým
spolužákům a naučíme se lépe chápat
sami sebe. No a o přestávce si trochu
zařádíme s mokrou houbou. Je zkrátka
před námi další skvělý školní rok, který můžeme společně docela v pohodě
prožít a vcelku nenápadně se příštích
prázdnin dočkat zase o něco moudřejší,
zkušenější, tolerantnější a přátelštější.
Tak si tedy navzájem přejme, aby se to
šťastné vykročení směrem ke škole povedlo nejen všem regulérním prvňáčkům,
ale i nám všem ostatním.
Aleš Rádl, starosta města
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z města a okolí

M

Černošice žily slavnou Mariánskou poutí

ilovníci dobré zábavy, kteří zavítali 18. a 19. srpna na černošickou
Mariánskou pouť, určitě nelitovali. Vedle
tradičních pouťových atrakcí, stánků s výrobky různých řemesel a výstavy v kostele
Nanebevzetí Panny Marie tu pro ně byla
připravena řada zajímavých vystoupení.
Divadlo pro děti i dospělé, souboje šermířů ze skupiny Nevers, písně a tance
sboru Chorus Angelus a lidového souboru
Pramínek, vystoupení kapel Nová Sekce,
Třehusk a dalších šesti skvělých hudebních
seskupení. Návštěvníky doslova ohromilo
skvělé představení Draceana na téma
souboj sv. Jiří s drakem, které v přítmí
sobotního večera provázelo žonglování
s ohněm a pyroefekty. Dalším vrcholem

letošní pouti bylo vystoupení černošické
kapely Timudej, která doslova strhla přeplněnou náves u kostela k tanci. A protože
tradičních pouťových atrakcí a stánků byly
na pouti spousty, přišli si místní i přespolní milovníci krásné pouťové tradice určitě
na své. Chtěl bych poděkovat všem, kteří
se zasloužili o to, že jsme se všichni dobře
bavili, a zejména těm, kteří vystoupili bez
nároku na honorář. Čili zvláštní poděkování patří Černošické hudební společnosti, souboru Pramínek, skupině Timudej,
pěveckému souboru Chorus Angelus
a skupině historického šermu Nevers.
Poděkování patří i Středočeskému kraji,
městské části Praha 5, firmě Šiba a místní
římskokatolické farnosti. Tradičně krásné
počasí dokreslilo skvělou
atmosféru. Tak za rok zase
spolu na černošické pouti.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Vrážská mateřská škola definitivně skončila
Budova mateřské školy na Vráži byla vrácena v restituci
a škola dostala výpověď z těchto prostor. Snaha města o odkoupení budovy se nezdařila a školka tak definitivně skončila.
Chybějící kapacita by měla být nahrazena výstavbou nové
mateřské školy.
Restituční spor i zastupitelstvo města. Na posledním zaseo budovu vrážské dání v červnu zastupitelstvo záměr schváliškoly trval patnáct lo. Několik dní poté však restituentka, paní
let. Výsledkem bylo doktorka Nekulová, oznámila, že si záměr
rozhodnutí Kraj- rozmyslela a městu budovu neprodá.
ského soudu o vydání nemovitosti. Město
Zápis nemohl proběhnout
poté iniciovalo podání dovolání k NejvyšDo doby, než byla dlouhotrvající jedšímu soudu, který se však odmítl kauzou
nání uzavřena, nemohlo v mateřské škole
zabývat. Město využilo ještě poslední
proběhnout přijímací řízení, neboť město
možnost, a to podání k Ústavnímu soudu,
nemělo v prostorách budovy v Husově ulici
který mohl rozhodnout, že Nejvyšší soud
zajištěn právní vztah k užívání. V tu dobu
se kauzou zabývat musí. Ústavní soud však
už probíhala výpověď z pronájmu.
nevyhověl žádosti, čímž byly vyčerpány
Náhradní řešení v základní škole
všechny právní prostředky pro zvrácení
Rozhodnutí vlastníka odstoupit od prosoudního rozhodnutí o vydání nemovitosti.
deje bylo pro představitele města novou
Pokus o odkoupení budovy
informací, na kterou bylo třeba rychle
Užívání budovy v Husově ulici bylo ošetřeno nájemní smlouvou mezi vlastníkem reagovat. Rozhodli proto, že pro potřeby
a mateřskou školou. Po rozsudku Ústavního mateřské školy zajistí alespoň dvanáct míst
soudu však škola dostala výpověď. Město v mokropeské základní škole, a to úpravou
poté požádalo vlastníka o další jednání, neboť jedné ze tříd, speciálně sociálního zařízení
podle uzavřené nájemní smlouvy mělo mít na pro děti a také šatničky. Třída bude patřit
restituovaný objekt předkupní právo. Nouzo- k MŠ Topolská a o přijetí dětí, které nastouvým řešením v případě neúspěšného jednání pí během září, rozhodne paní ředitelka.
Počítá se s výstavbou nové školy
mělo být umístění těch dětí, které neodešly do
první třídy, v mateřské škole v Karlické.
I když je upravená třída provizorním řeProběhla opakovaná jednání vedená za šením v rámci mateřské školy, neboť město
přítomnosti právního zástupce vlastníka. počítá s výstavbou školky nové, může být
Na základě těchto jednání byla městu za- v budoucnu využita pro umístění přípravnéslána nabídka, za jakých podmínek by se ho ročníku základní školy. Letos se do tohoodkoupení nemovitosti mohlo uskutečnit. to ročníku přihlásilo sedm děti, přičemž miPo dalších složitých jednáních byla domlu- nimální počet pro otevření je osm. Současně
vena kupní cena 10 miliónů, pokud město s úpravou třídy město hledá vhodné místo
současně zajistí změnu územního plánu pro výstavbu nové mateřské školy a prona pozemcích ve vlastnictví restituentky. věřuje možnost financování této výstavby
K variantě odkoupení se v průběhu dvou z Regionálního operačního programu.
zasedání téměř jednomyslně přiklonilo
Helena Langšádlová, místostarostka
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z města a okolí

Do školních lavic zasedlo letos více než osmdesát prvňáčků

Více než osmdesát kluků a holčiček
zasedlo 3. září poprvé do lavic černošické
základní školy, aby si, ještě za doprovodu
rodičů, vyzkoušeli, jak se jim na novém
působišti bude líbit.

Přivítat je sem přišli starosta města Aleš
Rádl a místostarostka Helena Langšádlová. Popřáli dětem hodně nových zážitků,
nových kamarádů a především úspěchů
v učení, a slíbili, že město udělá vše pro to,
aby se jim ve škole líbilo. Mnoho úspěchů
v práci popřáli představitelé města i učitelskému sboru a rodičům nových žáků
velkou míru trpělivosti.
K tomu, aby se prvňáčci cítili ve škole
co nejlépe, přispějí podle slov ředitele základní školy PhDr. Zdeňka Mouchy i moderní třídy v nové budově školy, vybavené
novým nábytkem, které jim poskytnou
důstojné prostředí a potřebný klid při
získávání školních vědomostí.
(sj)
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z města a okolí

Začal nový školní rok

Prázdniny uběhly jako voda a je tu opět škola. Do prvních tříd nastoupilo v letošním školním roce jedenaosmdesát prvňáčků. Jsou rozděleni do čtyř tříd, což jim
zajišťuje klidný vstup do školního života.
To, že byly prázdniny, neznamená, že vena a doufáme, že ve vzájemné spolupráci
by učitelé zaháleli. Již několikrát jsme na budeme úspěšní.
stránkách Informačního listu oznamovali,
Organizace školního roku
že škola začíná v prvních a šestých třídách
Období školního vyučování ve školním
vyučovat podle nového učebního progra- roce 2007/2008 začalo ve všech základních
mu, který postupně naběhne do všech tříd. školách v pondělí 3. září 2007. Vyučování
Obsah učiva se změnil, změnila se i časová bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek
dotace některých předmětů, ale především 31. ledna 2008. Období školního vyučování
– učivo je daleko více přizpůsobeno věku ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek
a znalostem dítěte. A tak se učitelé připra27. června 2008.
vovali na tuto změnu, předělávali své učebPodzimní prázdniny připadnou na čtvrtek
ní plány a přípravy. Práce měli dost a dost.
25.
října a pátek 26. října 2007.
S výsledky naší práce vás samozřejmě budeVánoční
prázdniny budou zahájeny v some v průběhu roku seznamovat.
botu
22.
prosince
2007 a skončí ve středu
Během prázdnin přišli noví učitelé. Dou2.
ledna
2008.
Vyučování
začne ve čtvrtek
fáme, že to prospěje kvalitě výuky. Celá
3.
ledna
2008.
škola byla vymalována, udělaly se nutné
Jednodenní pololetní prázdniny připadopravy, zmodernizovala se učebna výpočetní techniky a na sklonku prázdnin se ve nou na pátek 1. února 2008.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne
škole začala budovat třída pro mateřskou
školu. Organizace školního roku je připra- jsou stanoveny takto:
Termín

Okresy, obvody hl. města Prahy

4. 2. – 10. 2. 2008

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

11. 2. – 17. 2. 2008

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

18. 2 – 24. 2. 2008
25. 2 – 2. 3. 2008
3. 3. – 9. 3. 2008

10. 3. – 16. 3. 2008
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Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín,
Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná
Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec
Králové, Teplice, Nový Jičín
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora,
Písek, Náchod, Bruntál

z města a okolí
Poznámky k tabulce
Praha 1 až 5 jsou městské části: Praha 1,
Praha 2, Praha 3, Praha 4, Praha 5, Praha 11,
Praha 12, Praha 13, Praha 16, Praha-Kunratice, Praha-Libuš, Praha-Lipence, Praha-Lochkov, Praha-Řeporyje, Praha-Slivenec, Praha-Šeberov, Praha-Újezd, Praha-Velká Chuchle,
Praha-Zbraslav, Praha-Zličín.
Praha 6 až 10 jsou městské části : Praha 6,
Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha
14, Praha 15, Praha 17, Praha 18, Praha 19,
Praha 20, Praha 21, Praha 22, Praha Kolovraty, Praha-Běchovice, Praha-Benice, Praha-Březiněves, Praha-Čakovice, Praha-Ďáblice,

Praha-Dolní Chabry, Praha-Dolní Měcholupy, Praha-Dolní Počernice, Praha-Dubeč,
Praha-Klánovice, Praha-Koloděje, Praha-Královice, Praha-Křeslice, Praha-Lysolaje, Praha-Nebušice, Praha-Nedvězí, Praha-Petrovice,
Praha-Přední Kopanina, Praha-Satalice, Praha-Suchdol, Praha-Štěrboholy, Praha-Troja,
Praha-Vinoř.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 20. března a pátek 21. března 2008.
Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí
30. června 2008 do neděle 31. srpna 2008.
Období školního vyučování ve školním roce 2008/2009 začne v pondělí 1. září 2008.

Státní svátky
1. leden
8. květen
5. červenec
6. červenec
28. září
28. říjen
17. listopad

Státní svátky České republiky:
Den obnovy samostatného českého státu
Den vítězství
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Den upálení Mistra Jana Husa
Den české státnosti
Den vzniku samostatného československého státu
Den boje za svobodu a demokracii

Ostatní svátky:
1. leden
Nový rok
24. březen
Velikonoční pondělí
1. květen
Svátek práce
24. prosinec Štědrý den
25. prosinec 1. svátek vánoční
26. prosinec 2. svátek vánoční

Státní svátky a ostatní svátky jsou dny pracovního klidu.

Počet žáků naší školy se blíží historické hranici
Během prázdnin připravovala naše základní škola řadu nejrůznějších aktivit, které zpříjemní a zpestří život našich žáků. Vyřizovali
jsme školy v přírodě, kurzy plavání, přemýšlíme o lyžařském výcviku žáků – tentokrát
v Rakousku. Během úředních hodin jsme
přijímali nové školáky.
Ruku v ruce s tím, jak roste výstavba
v Černošicích, nám přibývají žáci, kteří mají trvalé bydliště v našem městě. I proto se
už počet dětí, které navštěvují naši školu,
blíží historické hranici. A to stále odmítáme
chlapce a děvčata z jiných obcí a měst. Díky
nově postavené budově školy tento nával
zvládáme a nezapomínáme při tom na optimální kapacitní obsazení tříd.
Během letních prázdnin jsme se rovněž

starali o údržbu okolí školy, optimalizaci přístupových cest do budovy v ulici Pod Školou
a o jiné nezbytné okolnosti, které zajišťují
hladký provoz školy.
Problémem zůstává využití školních hřišť.
Zatím zachováváme bezpečnostní kritéria.
Škola nemá peníze na správce hřišť. Bojíme
se, aby tyto miliónové investice nepřišly
vandalstvím nazmar. A proto jsou hřiště uzavřena. Jenže ani to nestačí. Vylomené ploty,
potrhaný povrch, poházené plastové láhve,
zničené zařízení – to je výsledek nelegálních
návštěv hřišť. A tak jedinou cestu vidíme
v jejich zprovoznění s patřičným dozorem.
V tomto duchu budeme jednat a pokusíme
se tak zamezit těmto negativním jevům.
PhDr. Zdeněk Moucha, ředitel školy
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Studny a odběry podzemních vod, domovní čistírny
odpadních vod a vypouštění odpadních vod
Od počátku letošního roku jsou čtenáři tisku opakovaně seznamováni s rozsáhlou kampaní týkající se všech druhů povolení k nakládání s vodami. Jde o odběry
podzemních vod, vypouštění odpadních vod a s tím související stavby vodních
děl, tedy studní a domovních čistíren odpadních vod.

K 1. 1. 2008 zanikají některá povolení vydaná před platností současného
zákona o vodách. Lze se domnívat, že
žádný vodoprávní úřad nepředpokládal, že dojde k tak výraznému posunu celé kampaně směrem ke studním
individuálního zásobování a že se
objeví tolik studní, které nejsou po
právní stránce v souladu s vodním
zákonem.
Ačkoli informací na uvedené téma
bylo zveřejněno značné množství,
považuji za vhodné alespoň v krátkosti zopakovat nejdůležitější skutečnosti:
1. studny individuálního zásobování
jsou typicky studnami sloužícími
k zásobování rodinných domů a rekreačních objektů,
2. každá studna vybudovaná po 1. 1.
1955 musí být povolena a zkolaudována,
3. odběr podzemní vody ze studny vybudované po 1. 1. 1955 musí být rovněž povolen,
4. vydaná povolení nezanikají k 1. 1.
2008 a není třeba žádat o prodloužení jejich platnosti,
5. vydaná povolení přecházejí na další vlastníky pozemku nebo stavby,
s nimiž je povolení spojeno, a nový
vlastník má pouze povinnost oznámit
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vodoprávnímu úřadu, že došlo k přechodu nebo převodu, a to do 2 měsíců ode dne přechodu nebo převodu
pozemku nebo stavby,
6. studny vybudované před rokem 1955
se ze zákona považují za povolené
včetně odběru podzemní vody z nich.
Vlastníci starých nebo povolených
studní nemusejí kontaktovat vodoprávní úřad, neboť jejich studna je po
právní stránce v pořádku.
Pokud existuje studna, která má být
povolena a není, je třeba, aby se její
vlastník obrátil na vodoprávní úřad
a požádal o její povolení dodatečně
a zároveň požádal o povolení odběru
podzemní vody.
Žádosti se podávají na předepsaných
formulářích a s předepsanými přílohami pověřenému obecnímu úřadu. Formuláře jsou k dispozici buď přímo na
úřadu v Černošicích v Riegrově ulici
a na pracovišti v Praze 2 v Podskalské
ulici 19 nebo na internetových stránkách města.
Pro uvedení nepovolené studny do
souladu se zákonem není stanovena
žádná lhůta a neplatí v tisku několikrát
uvedený termín „do 30. 6. 2007“, který
se vztahoval k zanikajícím povolením,
a není pravda, že se zvyšuje možný postih vlastníka nepovolené studny.

z radnice
Zpoplatnění studní nehrozí
Podle zkušeností vodoprávního úřadu mají někteří vlastníci studní obavu,
že odběry podzemní vody ze studní
individuálního zásobování budou zpoplatněny. V současné době jsou zpoplatněny odběry vyšší než 6 000 m³ za
kalendářní rok nebo 500 m³ v každém
měsíci, a takových hodnot žádný individuální odběr nedosahuje.
Domovní čistírny odpadních vod
Obdobně jako studny podléhají povolení i domovní čistírny odpadních
vod (DČOV). Zde je však rozdíl – čistírna zakončená akumulační jímkou,
z níž je předčištěná odpadní voda používána k zálivce, není dle výkladu ministerstva zemědělství vodním dílem,
a proto podléhá povolení obecním
stavebním úřadem.
Čistírna, z níž je odpadní voda vypouštěna do vodního toku, je vodním
dílem a podléhá povolení vodoprávního úřadu. Zároveň se vydává povolení
k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových. Pokud však takové po-

volení k vypouštění bylo vydáno před
1. 1. 2002, zaniká jeho platnost k 1. 1.
2008 a oprávněný má povinnost požádat vodoprávní úřad o vydání nového
povolení. Žádat o prodloužení platnosti bylo možno jen do konce června
2007.
Vlastník DČOV, z níž je předčištěná
odpadní voda vypouštěna do vodního
toku, tedy musí mít:
1. povolení zřídit vodní dílo,
2. povolení k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových vydané podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,
3. kolaudační rozhodnutí (povolení
k trvalému užívání stavby DČOV).

Je zřejmé, že popisovaná problematika není úplně jednoduchá, a proto
jsou podrobné informace včetně potřebných formulářů žádostí dostupné na všech vodoprávních úřadech
a také na internetových stránkách
www.zanikpovoleni.cz.
JUDr. Markéta Fialová,
vedoucí odboru životního prostředí

Na živnostenský úřad bez výpisu z rejstříku trestů
Již téměř rok zajišťují všechny živnostenské úřady v České republice funkci
Centrálního registračního místa, což
znamená, že registrační povinnosti začínajícího podnikatele je možno splnit
na jednom místě, kterým je obecní živnostenský úřad. S touto funkcí souvisí
i spolupráce s rejstříkem trestů, který
živnostenským úřadům poskytuje výpisy elektronickou cestou během několika minut po zadání požadavku.

Chtěli bychom touto cestou vyzvat
všechny občany, kteří zamýšlejí zahájit
nebo rozšířit svoji podnikatelskou činnost, aby své kroky namířili přímo na
živnostenský úřad v Podskalské ulici
19 v Praze 2 a nekomplikovali si cestu
přes rejstřík trestů v Praze na Pankráci, jak stále mnozí činí. Ušetříte tím čas
i peníze.

Ing. Hana Vyhnalová,
vedoucí obecního živnostenského úřadu
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Informace k zákonu č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

Sociální služby jsou nástrojem pomoci
a podpory lidem v nepříznivé sociální
situaci, jejich prostřednictvím se snažíme
předcházet vyčlenění lidí ze společnosti
a sociální izolaci. Cílem sociálních služeb
je umožnit lidem co nejobvyklejší způsob
života – zůstávat ve svém známém prostředí,
v rodinách, mít možnost pracovat, využívat
veřejných služeb a nabídky aktivit pro volný
čas. Podle výše uvedeného zákona je povinností obce zjišťovat potřeby pro poskytování sociálních služeb a zajišťovat dostupnost
těchto služeb na svém území.

věku, chronickému onemocnění nebo
zdravotnímu postižení (obvyklé úkony pečovatelské služby jsou nákupy, pomoc při
sebeobsluze, úklid domácnosti, poradenská
pomoc, pochůzky, donáška oběda atd.).
Od března 2006 tuto službu pro naše
město zajišťuje Farní charita Neratovice.
Využívána je v průměru třiceti občany
měsíčně (telefonický kontakt: 251 177 560).
Od listopadu 2004 zajišťuje farní charita také provoz denního stacionáře pro seniory
v Domě s pečovatelskou službou.

Poskytování pečovatelské služby pro
Nejrozšířenější službou sociální péče je naše občany nabízí rovněž město Řevnice
pečovatelská služba. Poskytuje se osobám, – pečovatelská služba (tel: 257 721 569).
Simona Kutinová, oddělení sociálních věcí
které mají sníženou soběstačnost kvůli

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody

Účelem zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších
předpisů je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně
rozmanitosti forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření
s přírodními zdroji.
Proto ke kácení dřevin je nezbytné povo- Ø udání obvodu kmene stromu ve výšce
130 cm nad zemí,
lení orgánu ochrany přírody, což na katastru města Černošice je Městský úřad Čer- Ø zdůvodnění žádosti.
nošice, odbor životního prostředí. Povolení
Ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé
se vztahuje na stromy o obvodu kmene nad pokácením uvedené dřeviny ukládá Měst80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí ský úřad Černošice v souladu s §9 odst. 1
nebo na souvislé keřové porosty o ploše zákona č. 114/1992 Sb. žadateli o kácení
větší než 40 m².
náhradní výsadbu. Toto opatření spočívá
Žádost o povolení ke kácení dřevin v náhradním vysazení nových stromů. Tuto
podává vlastník pozemku či nájemce se povinnost lze uložit v rozhodnutí o povolesouhlasem vlastníka pozemku, na kterém ní kácení dřeviny, přičemž orgán ochrany
přírody povolující kácení stanoví konkrétdřeviny rostou.
ní rozsah náhradní výsadby a případně
Žádost musí obsahovat:
i následnou péči o tyto dřeviny. V tomto
Ø jméno a adresu žadatele,
rozhodnutí se určí i místo, na němž bude
Ø doložení vlastnického či nájemního
náhradní výsadba provedena. Nemusí se
vztahu žadatele k pozemku,
vždy jednat o tentýž pozemek, může jít
i jiný vhodný pozemek (např. městské poØ specifikaci dřevin, které mají být pokázemky veřejné zeleně).
ceny, zejména jejich druh, počet, velikost keřů včetně situačního nákresu,
Šárka Slabihoudková, odbor životního prostředí
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Akce kontejnery Podzim 2007 začíná v chatových osadách
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:
Černošice (Radotínská–Sadová)
29. září – chatové osady
Na Vírku

Černošice (v Kosině)

Na Drahách (u hřiště)

27. října
Mokropeská (roh na Višňovce)
Vráž (samoobsluha u trafiky)
U Mašitů
Mokropsy (Šeříková).

V Habřinách
V Lavičkách
6. října
Mokropsy (Dr. Janského)
Černošice (Libušina)

Do kontejnerů nepatří:

Černošice (Karlická)

sklo, plasty, papír, železný šrot (lze
odevzdat hasičům Mokropsy), lednice
– nebezpečný odpad (zdarma do technických služeb – TS), barvy, ředidla a jiné chemikálie (zdarma do TS), bioodpad (větve, tráva apod.) je svážen každé
úterý v biopytlích, které lze zakoupit na
MěÚ či v TS.

Černošice (u kostela)
13. října
Černošice (Poštovní)
Mokropsy (u pekárny)
Vráž (Husova–Majakovského)
Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty)
20. října
Vráž (Dobřichovická – u trafostanice)
Karlštejnská (u trafostanice)

Prosíme občany, aby dbali pokynů obsluhy, odpad ukládali pouze do kontejnerů
a neznečišťovali okolí!
Za odbor technické služby Renáta Petelíková

Pracovníci odboru technické služby při pravidelném čištění komunikací
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Okradený zloděje sám dopadl a předal hlídce městské policie
Koncem června v odpoledních hodinách přijala městská policie oznámení, že
na mokropeské železniční zastávce se navzájem napadají dva muži. Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že jeden ze zápasících druhému odcizil před jeho
domem rozbrus. Poškozený pachatele pronásledoval až na železniční zastávku,
tam ho dopadl a předal hlídce městské policie.
Z kopule padalo rozbité sklo – 26. červ- zdravotníky rychlé záchranné služby
na kolem šesté hodiny večerní přijala a vrtulníkem (na snímku) převezena do
městská policie oznámení o padajících Fakultní nemocnice Motol.
střepech, které silný vítr utrhl ze skleně- Řidič stačil před policisty utéci – 7. černé kopule na domě č. p. 259 v Karlštejn- vence v ranních hodinách přijala městské ulici. K likvidaci byli přivoláni hasiči ská policie oznámení o dopravní nehodě
z Mokropes, kteří odstranili úlomky ze v ulici Vrážská. Neznámý řidič tu naboustřechy a zbylé sklo z kopule vyňali.
ral plot a z místa nehody ujel. Hlídka
Padlý strom zastavil vlaky – 27. června ve poté vozidlo našla zhruba 50 metrů od
večerních hodinách přijala hlídka městské místa nehody, ovšem bez řidiče. Věc byla
policie oznámení o stromu, který u želez- předána policii ČR k dalšímu šetření.
ničního přejezdu v Mokropsech padl na Údajný rváč jen spadl ze židle – 13. čertrolej železniční tratě. Drážní hasiči spolu vence v nočních hodinách přijala hlídka
s hasiči mokropeskými strom odstranili. oznámení o rvačce v restauraci na hřišti
Nehodu strážníci nahlásili výpravně do SK Kazín. Na místě strážníci zjistili, že
Radotína, která po dobu zákroku hasičů nešlo o rvačku, ale o pád z barové židle,
odklonila vlaky na druhou kolej.
při kterém si muž rozbil hlavu. Zraněný
Strážníci psa zachránili – 29. června byl převezen rychlou záchrannou služv ranních hodinách přijala hlídka ozná- bou do FN Motol.
mení, že v kolejišti mezi
zastávkami Mokropsy
a Černošice volně pobíhá
velký pes. Strážníci psa
odchytili a umístnili do
záchytného kotce, odkud
si ho posléze jeho majitel
vyzvedl.
Při pádu z koně asistoval
vrtulník – 1. července ve
večerních hodinách přijala hlídka městské policie
oznámení o pádu mladé
ženy z koně. Zraněná
byla na místě ošetřena
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Spáč si hověl na trávě – 14. července
přijala městská policie žádost Policie ČR
o prověření oznámení, že na nástupišti
železniční zastávky Černošice ve směru na Beroun leží v kolejišti muž. Na
místě strážníci zjistili, že muž neleží na
kolejích, ale hoví si na travnatém pásu
nástupiště. Spáč byl z inkriminovaného
místa vykázán.
Kontejnery bránily provozu – 3. srpna v nočních hodinách přijala městská
policie oznámení, že v ulici Slunečná
neznámí vandalové „posílají“ z kopce
kontejnery na odpad, které pak zůstávají na komunikaci stát a tvoří překážku silničnímu provozu. Hlídka, jež po
příjezdu na místě už nikoho nezastihla,
kontejnery z komunikace odstranila.
V současné době jsou kontejnery zajištěny řetězem.

v chatové osadě Lavičky leží na břehu
Berounky zraněné zvíře. Hlídka zjistila,
že se jedná o fretku, kterou poté odchytila a předala k ošetření odchytové
službě Lary.
Opilý bez řidičského oprávnění – 18. srpna v nočních hodinách v ulici Dobřichovická narazila hlídka městské policie na
osobní vozidlo, které se „motalo“ ze strany na stranu. Strážníci vozidlo zastavili
a řidiče podrobili dechové zkoušce, při
které zjistili, že nejenže požil alkohol, ale
nevlastní ani řidičské oprávnění. Hlídka
přivolala Policii ČR, která celou věc převzala.

Skákali z mostu do Berounky – 19. srpna ve večerních hodinách přijala městská
policie oznámení o třech mladících,
kteří lezou po mokropeském železničním mostě až nad trolej a odtud skáčou
Zraněnou fretku lékař ošetřil – 12. do řeky. Hlídka zjistila jejich totožnost
srpna v odpoledních hodinách přijala a z nebezpečného místa je vykázala.
hlídka městské policie oznámení, že
Josef Dovjak, městská policie

Přidělená čísla popisná by měla být vidět!
V poslední době se množí případy, kdy
je práce záchranných složek komplikována nečitelným, chybějícím či nevhodně
umístěným číslem popisným.
Povinnost vlastníka nemovitosti
umístit viditelně číslo popisné přitom
vyplývá ze zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, a dále z vyhlášky ministerstva
vnitra č. 326/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon i vyhláška přitom
nařizují, že přidělené číslo popisné musí
být umístěno tak, aby bylo viditelné
z komunikace a musí být udržováno
v řádném stavu. Porušením této povinnosti se vlastník budovy vystavuje mož-

nému postihu za přestupek dle zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění
pozdějších přepisů, a to ve správním řízení pokutou až do výše 10 000 Kč.
Městská policie se proto v průběhu
měsíce září zaměří na kontrolu umístění čísel popisných a na případné
nedostatky bude vlastníky nemovitostí
upozorňovat.
Tímto žádáme vlastníky nemovitostí,
aby čísla popisná umístnili na viditelné
místo, neboť včasné nalezení místa události i jim může zachránit život, zdraví
a majetek.
Josef Dovjak, městská policie
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Městská pláž pomalu uzavírá už třetí úspěšnou sezónu
Pěkné počastí, pohodu a dobrou zábavu
– co víc si mohli přát děti i dospělí, kteří
v průběhu léta vyrazili na městskou pláž
pod mokropeským jezem. Obojího se jim
dostalo v míře vrchovaté. Sluníčko svými
paprsky nešetřilo a o zábavu rovněž nebyla
nouze. Pláž, vybavená opalovacími platy
a toaletou, kamenným grilem s lavičkami,
stánkem s občerstvením a večerním osvětlením, nabídla každému potřebný komfort,
hřiště na plážový volejbal i blízký skatepark
přidaly k nabídce koupání a opalování i nabídku sportovního vyžití.
Letošní plážová sezóna, která, bohužel, už
pomalu končí, zahájila 7. července mohutným ohňostrojem a mexickými rytmy. Pak
už následovaly zajímavé produkce všeho
druhu. K těm, jež se opravdu vydařily
a návštěvníky pláže, kteří vydrželi až do

pozdních nočních hodin, pobavily, patřilo skvělé Travesti show. Rovněž odvážné
dívky, které se utkaly v soutěži Miss Mokré
tričko, sklidily uznání. To mládenci, kteří se
chystali do boje o titul Misák Mokré trenky,
už tak stateční nebyli. Stačil závan chladného vzduchu a do vod Berounky se nikomu
nechtělo. Snad příští sezónu.
Zatímco užívání si sluníčka, plavání
a sportu se obejde bez jakýchkoli zvukových efektů, u večerních produkcí je tomu
naopak. Bez hudebního doprovodu, jejž
podporují výkonné reproduktory, to prostě nejde. Organizátoři zábavních akcí se
proto omlouvají všem, které hudba i mluvené slovo z těchto reproduktorů plynoucí
obtěžuje, a prosí je, i v zájmu těch, kteří se
na pláž přicházejí pobavit, o určitou míru
(sj)
tolerance.

Pláž pod mokropeským jezem rozhodně nepostrádá i nezbytnou trochu poetiky
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Krajská výstava psů v Černošicích s rekordní účastí

V hale černošického zimního stadiónu se 5. července uskutečnila 2. Krajská výstava
psů, kterou uspořádal místní kynologický klub ve spolupráci s městem Černošice. Do
soutěže bylo zapsáno téměř čtyři sta pejsků – o sto padesát víc než loni.
První vystavovatelé se dostavili už o sedmé kamarády dárečky od sponzora a granulky od
hodině ranní a poté, co jejich pejsci prošli vete- firmy Tenesco a Brit (obě firmy věnovaly i ceny
rinární prohlídkou, kterou měla na starosti paní do závěrečných soutěží). Poté se vystavovatelé
doktorka Hýková z veterinární kliniky Zbraslav, odebrali ke kruhům a připravovali své psy na to,
dostali katalog vystavovaných psů a pro své psí aby se předvedli v plné kráse a ukázali, co umějí.

Majitelce nejkrásnějšího pejska předala pohár
paní Milada Mašatová (vpravo).

Cenu majitelce druhého finalisty předala
místostarostka Helena Langšádlová.

Chvilka soustředění a předávání pokynů před soutěžním vystoupením.

22

z města a okolí
Mezitím probíhala při snídani v restauraci Na stadiónu porada rozhodčích, na které
přivítali i paní místostarostku Helenu Langšádlovou. Kolem desáté se rozhodčí odebrali
ke kruhům, aby posoudili psy, kteří si do Černošic přijeli zasoutěžit. Návštěvníci si při tom
mohli prohlédnout zástupce různých plemen
a dozvěděli se více o těch, která je zajímala.
Podrobný výklad snad ke každému vystavovanému pejskovi podal v kruhu číslo 2 rozhodčí
pan Tibor Havelka ze Slovenska.
Dvojnásobná klubová výstava
Letos jsme v Černošicích mohli vidět mimo
jiné i klubovou výstavu Bišonků, kteří se tu
předvedli v silné sestavě, a klubovou výstavu
Kavkazských pasteveckých psů. Letos poprvé
jsme měli možnost také zařadit psí mimina
(třída štěňat), která si svou roztomilostí získala
srdce nejednoho návštěvníka.
Po skončení posuzování se sešli vystavovatelé,
rozhodčí a návštěvníci v závěrečném kruhu, kde
začala přehlídka těch pejsků, kteří uspěli dopoledne. Opět mezi nás přišli milí hosté, paní místostarostka Helena Langšádlová a paní Milada
Mašatová, aby se zúčastnili předávání pohárů.
Kteří pejsci získali ocenění?
Nejkrásnější štěně: pes Kolie, fena Čivava.
Nejkrásnější dorost: pes Pekinézský palácový
psík, fena Jorkšírský teriér.
Nejkrásnější mládí: pes Shitzu, fena Tosainu.
Nejkrásnější senior: pes Malamut, fena
Německý špic.
Nejkrásnější pes: Dalmatik Etrix majitelky paní
Kotrbové a nejkrásnější fena Fency Bohemia
Enjoy slečny Přibylové se utkali ve finále
o vítěze. Vyhrála fenka Fency a obdržela
putovní pohár do soutěže věnovaný
paní Miladou Mašatovou.
Díky všem, kteří pomohli
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem
sponzorům, firmám Tenesco a Brit, Kynologickému klubu Rokycany, paní Mašatové za krásný
pohár, panu Mašatovi za ceny do soutěží, paní
doktorce Hýkové za veterinární dozor, městu
Černošice za to, že nám opět akci povolilo, pa-

nu Blaženínovi za ochotu ve všem vyjít vstříc,
paní Filípkové za přípravu s „papírováním“
a její rodině za pomoc před i po výstavě.
Další již 3. ročník Krajské výstavy Černošice
se bude konat za rok ve stejný den, a já si přeji,
abychom se zde zase sešli v tak v hojném počtu
jako letos. Téměř čtyři stovky přihlášených psů,
o sto padesát více než loni, jistě o něčem svědčí.
Za Kynologický klub Černošice předsedkyně
Alena Holubová, alaho@centrum.cz.

Velký úspěch sklidili v Černošicích při přehlídce
svých psích kamarádů nejmladší chovatelé.

Šampiónku v kategorii Nejkrásnější senior – fenku
Německého špice – přivezl na výstavu Olda Pechar.
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Partnerský Gerbrunn oslavil 900 let svého trvání

Naše partnerské město Gerbrunn oslavilo na přelomu června a července 900 let
od svého založení a delegace z Černošic
u toho samozřejmě nemohla chybět. Naše
město vyjeli reprezentovat černošičtí fotbalisté, skupiny historického šermu Alotrium
a Reginleif a také členové Spolku pro partnerství evropských měst.
Oslavy to byly vpravdě velkolepé a podílely se na nich všechny gerbrunnské spolky
a organizace. Ve sportovním areálu byl
postaven obrovský maxistan, ve kterém se
odehrával hlavní program a kde vystupovali i naši šermíři. Jejich umění zaujalo nejen
diváky, ale i novináře, kteří na stránkách
významných periodik nešetřili chválou.

které však v závěru ztratili. I proto dopadl
turnaj velice kuriózně – všichni se všemi
remizovali.
Během oslav se do Gerbrunu sjely i historické pochodové kapely z celého Bavorska, jejichž přehlídkové výkony hodnotila
odborná porota. Vyvrcholením celé akce
byl slavnostní průvod všech zúčastněných
– kapel, spolků, organizací, delegací partnerských měst a všech účinkujících – slavnostně vyzdobeným městem. V průvodu
opět zaujali naši šermíři mocně zdraveni
nadšenými diváky.

Oslavy se Gerbrunnu díky dvouletým
přípravám a spolupráci všech místních
spolků povedly. Budiž to inspirací pro ČerNaši fotbalisté v turnaji nezklamali. nošice, neboť ve spolupráci je budoucnost.
Někteří z nich přijeli sice až těsně před Lze organizovat i velkolepé věci pro nás
zápasem, ale na jejich výkonu to nebylo pro všechny, a to za co nejméně peněz.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
znát. V každém zápase se ujali vedení,

Gerbrunský maxistan při pohledu zevnitř. Právě v něm se odehrálo mnoho zajímavých akcí.
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1

2

3

4

5

1 – černošičtí fotbalisté sehráli se silnými německými týmy vyrovnané zápasy
2 – naše město v Gerbrunnu skvěle reprezentovaly i šermířské skupiny Alotrium a Reginleif;
stejné uznání sklidily i 19. srpna na tradičních řemeslných trzích v polském Krakowě,
kde v rámci Českého dne reprezentovaly Středočeský kraj
3 – předseda Spolku pro partnerství evropských měst Lumír Apeltauer (vlevo) předává
starostovi Gerbrunnu oficiální dar města Černošice
4–5 – pochodové kapely byly ozdobou slavnostního průvodu Gerbrunnem.
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Černošické odpoledne na kolečkových bruslích

Ojedinělou akci připravilo město Černošice pro vyznavače jízdy na kolečkových bruslích. V sobotu 8. září
od 14.00 jsou zváni k účasti na volné projížďce a posléze i časovce jednotlivců nazvané Černošická míle,
která se pojede na kvalitním asfaltovém povrchu ulice
Zd. Lhoty v úseku od černošické železniční zastávky po
železniční zastávku Mokropsy.
Mottem pro všechny soutěžící bude překonání základního času na uvedené trati, který utvoří pořadateli
přizvaný závodník. Vítěz časovky, a to v kategorii muži
i ženy, získá od starosty města Aleše Rádla poukázku
v hodnotě tři tisíce korun na nákup in-line výbavy.
Registrace závodníků bude probíhat od 14.00 do 15.30
před železniční zastávkou Černošice-Mokropsy. Zde
bude zázemí celého závodu, stánek s in-line sortimentem a poradenstvím, kde si budete moci zdarma oproti dokladu zapůjčit K2 in-line brusle
po celý den zdarma. Bez ochranné přilby se nebude moci závodník postavit na start.
O účastníky Černošické míle se po stránce zdravotní postará Záchranná služba
ASČR. O zábavu se postará DJ EL BUNDA. Doprovodný program a občerstvení zajištěno. Bližší informace získáte na tel. 251 641 116 nebo 602 200 817, mail: pavel.blazenin@mestocernosice.cz.

Program Černošické míle
Termín: 8. září od 14.00 do 18.00
Místo: Černošice, ulice Zd. Lhoty v úseku mezi železničními zastávkami Černošice
a Mokropsy
14.00 – volná projížďka
15.30 – stanovení rekordu trati
16.00 – Černošická míle – časovka jednotlivců
Registrace závodníků: 14.00 až 15.30 před železniční zastávkou Černošice-Mokropsy.
Start nádraží Černošice, cíl nádraží Černošice-Mokropsy.

Ulice Zd. Lhoty bude v sobotu 8. září uzavřena
V sobotu 8. 9. od 14.00 do 18.00 bude
z důvodu in-line závodu úplně uzavřena
ulice Zd. Lhoty, a to v úseku od nádraží
Černošice po nádraží Mokropsy. Prosíme
vás, abyste respektovali dopravní značení
a nevjížděli na trať závodu. Uzavřen bude
rovněž železniční přejezd v ulici Školní
respektive Říční. U černošického nádraží
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bude možné vjet pouze do Kazínské ulice.
Obyvatelné ulic pod uzavřenou komunikací budou moci uzavírku objet přes Mokropsy. Obyvatelé ulice Zd. Lhoty se budou
muset obrnit trpělivostí, neboť po dobu
závodu budou muset svá motorová vozidla
nechat v garážích. Vyjet na komunikaci
Děkujeme za pochopení
bude zakázáno.
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Městské kulturní středisko dosloužilo, kurzy se přestěhují

Padlo definitivní rozhodnutí – Městské kulturní středisko, jehož stavba byla dokončena v květnu 1980 a které až
do dnešních dnů poskytovalo zázemí
mnohým aktivitám, kurzům a spolkům, bude v listopadu zbouráno. Až
do 31. října však bude stále v provozu

a připraveno poskytovat dosavadní
služby.
Nicméně odbor kultury už nyní vyzývá všechny spolky, sdružení a organizace,
které mají v budově Městského kulturního střediska uloženy nějaké věci, aby si
je nejpozději do 30. října vyzvedly.

Kurzy v MěKS běží do 31. října
Výuka hry na klavír – učitel Pavel Hokr, MěKS pondělí a pátek, informace a přihlašování na tel.: 608 745 297, mail: pavelhokr@centrum.cz.
Výuka hry na kytaru – učitel Robert Libšanský, MěKS pondělí, informace a přihlašování na tel.: 605 465 318, e-mail: robert.kytara@centrum.cz.
Cvičení pilates – lektorka Monika Kupková, MěKS pátek 9.00 – 10.00, začínáme
21. září, tel.: 724 026 096.
Aerobic – lektorka Daniela Krobová, MěKS úterky a čtvrtky od 20.00,
tel.: 605 953 378.
Modeláři letečtí od 5. třídy a plastikové modelářství od 4. třídy – MěKS, zápis
a informační hodina 12. 9. od 16.00, lektor Lumír Apltauer, tel.: 605 545 615,
e-mail: L.apeltauer@volny.cz.

Aktivity přejdou do základní školy
Odbor kultury upozorňuje, že Městské kulturní středisko bude fungovat pouze do
31. října. Kvůli demolici tohoto zařízení už nebudou vypisovány žádné kurzy. Kurzy a další
aktivity mohou, za podobných podmínek jako v kulturním středisku, získat zázemí v Základní škole Černošice. Bližší informace o možnosti pronájmu prostor ve všech budovách
základní školy lze získat u zástupkyně ředitele Mgr. Jitky Kahounové, tel. 251 001 602,
728 069 497, mail: j.kahounova@seznam.cz. Jinak je vám k dispozici odbor kultury na
tel.: 251 641 116 nebo 602 200 817, e-mail: pavel.blazenin@mestocernosice.cz.
S přáním úspěšného vkročení do nového školního roku Pavel Blaženín

Cvičení Pilates začíná v Městském kulturním středisku 21. září
Potřebujete odstranit bolest zad? Toužíte formovat svou postavu? Chcete zlepšit
držení těla, rovnováhu a koordinaci? Opět je pro vás připravena lekce Pilates! Vyzkoušejte cvičení, které se provádí převážně na podložce a využívá při tom zejména
hmotnosti vlastního těla. Metoda je vhodná pro ženy i muže, bez ohledu na věk nebo
předchozí pohybové zkušenosti. V Městském kulturním středisku na Vráži začínáme
21. září a cvičit budeme až do konce října, a to každý pátek od 9.00 do 10.00. Těší se
na vás Monika Kupková, tel.: 724 026 096.
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Letní tábor v Černošicích po letech opět s mezinárodní účastí

Sdružení S dětmi a pro děti uspořádalo
o prázdninách už 26. letní tábor v Černošicích. Po sedmi letech to byl opět tábor mezinárodní, a to hlavně zásluhou spolupráce
se Spolkem pro partnerství evropských
měst. S našimi téměř padesáti účastníky
tábora si léta v Černošicích užívalo i devět
dětí z polské Olešnice. O všechny se staralo
jedenáct vedoucích.
Tradiční bohatá nabídka činností uspokojila všechny věkové kategorie našich

i polských dětí, od těch šestiletých až po ty
šestnáctileté. Ostatně stačí se zeptat dětí samotných, jak se jim letos na táboře líbilo.
A nakonec ještě poděkování našemu
městu a Středočeskému kraji za finanční
pomoc, která nám umožňuje poskytovat
dětem pobyt za ceny, které se už sedm
let nemění. Polským dětem pak pomohly
prostředky z programu Evropské unie nazvaném Evropa pro občany.
Lumír Apeltauer

Vlajky v rukou účastníků letního tábora vyjadřují jeho mezinárodní účast.

Model klub Černošice vstupuje do sedmadvacáté sezóny

Model klub Černošice má před sebou vyvrcholení letošní sezóny. Tři jeho členové se
připravují na mistrovství republiky volných
kategorií žáků v Ústí nad Orlicí, devět na
mistrovství republiky v kategorii malých
rádiem řízených kluzáků RCH a osm dalších se připravuje na MČR plastikových
modelářů, které se bude konat v Praze.
Mladí modeláři se rovněž zúčastní mezinárodní soutěže v polské Olešnici a mezinárodní soutěže, která se uskuteční v rámci
veletrhu Model hobby v Praze Letňanech.
Všechny tyto akce se uskuteční v září.
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Zahajovací schůzka a zároveň nábor nových zájemců o modelářství se uskuteční ve
středu 12. září od 16.00 hod. v Městském
kulturním středisku na Vráži. Přijmeme
zájemce o letecké modelářství od 5. třídy
a zájemce o plastikové modelářství od
4. třídy. Přijmeme samozřejmě i starší zájemce. Na schůzce se dohodneme, kdy se
modelářské kroužky budou konat.
Informace získáte i na e-mailu:

L.apeltauer@volny.cz nebo na telefonu
605 545 615.
Lumír Apeltauer

z města a okolí

Z činnosti Spolku pro partnerství evropských měst
Velkým úspěchem našeho snažení bylo získání finančních prostředků a tím
umožnění účasti devíti dětí a pěti dospělých z polského města Olešnice na našem
26. letním táboře v Černošicích. Návštěva
polských přátel byla spolufinancována
v rámci evropského programu Evropa
pro občany. V současné době píšeme závěrečnou zprávu, na základě které budou
náklady na pobyt a cestu polské skupiny
proplaceny.

nošic, přivážíme přátelské pozdravy od
obyvatel, spolků, i nejvyšších představitelů
těchto měst.
Plánovaný turistický výlet do Duryňského lesa se letos neuskuteční. Náhradou
by mohlo být společné turistické setkání
koncem října na Šumavě. Zřejmě v březnu
či dubnu vyrazíme společně na turistiku
někam do Bavorska. Úspěšně jednáme
o prosincové návštěvě francouzského města Molsheimu. Snažíme se o několikadenní
autobusový zájezd na předvánoční trhy,
kterého by se měli zúčastnit reprezentanti
naší kultury, šermíři ze skupiny Alotrium
i zástupci našeho spolku.

Na přelomu června a července jsme se
zúčastnili oslav 900 let trvání partnerského města Gerbrunn, kde jsme jednali
se zástupci mnoha evropských měst. Jak
úspěšná byla jednání, se ukazuje už nyní.
Tímto zveme mezi nás další zájemce
Následně pak při zajišťování společných o partnerské návštěvy u nás i v Evropě.
akcí v letech následujících.
Informace na e-mailu:
V sobotu 6. října odjedou pánové ApelL.apeltauer@volny.cz, nebo na telefonu
tauer, Blaženín, Lešetický a Pačes na další
605 545 615.
Lumír Apeltauer
jednání do Gerbrunnu. Hovořit budou již
o konkrétních akcích
– společnými turistickými výlety, návštěvami našich dětských
souborů a šermířů
i jiných spolků počínaje
a úspěšnými žádostmi
o finanční prostředky
„do Bruselu“ ve prospěch našich společných evropských akcí
konče.
V srpnu jsme s manželkou navštívili polská
partnerská města Lešnici a Olešnici (zde by
mělo být podepsáno
partnerství na podzim
příštího roku), odkud
vám, občanům Čer-

Při naší návštěvě města Olešnice jsme se opět setkali s dětmi,
které u nás trávily část prázdnin na letním táboře.
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Minihřiště u městské knihovny už slouží dětem

Je tomu rok a tři měsíce, co vznikl nápad
vybudovat hřiště pro děti v centru Černošic.
Zvolily jsme pro tento účel pozemek před
městskou knihovnou v samém sousedství
městského úřadu a pošty. Důvod k výběru
místa byl prostý. Jdeme-li cokoli zařizovat
na výše zmíněná místa, většinou nás doprovázejí naše milované děti. A abychom je
zbytečně nestresovaly, mohou čekání na své
rodiče strávit na hřišti v přítomnosti jiné
ochotné maminky, tatínka či jiných rodinných příslušníků.
A tak jsme začaly podnikat první kroky k realizaci našeho nápadu. Rada města
ochotně pozemek poskytla. Druhým krokem bylo podání žádosti o grant na Krajském úřadu Středočeského kraje. Žádost
byla úspěšná a kraj nám poskytl 20 tisíc
korun. Dále jsme zorganizovaly vydařený
Pohádkový den pro děti a jejich rodiče, který nám vynesl neuvěřitelných 8 500 Kč.

Ovšem jak asi víte, dřevěné certifikované
prvky na hřiště jsou velmi nákladné, a tak
bylo potřeba podat žádost na radu města
o finanční příspěvek ve výši 10 000 Kč. Tuto
částku jsme dostaly v plné výši. A tak jsme
klouzačku, houpačku a pískoviště s krytem
objednaly u výrobce a čekaly na dodání.
Město Černošice zajistilo dvě lavičky, oplocení, písek, koš a návštěvní řád.
A tak po roce vyřizování, telefonování,
diskutování a vyměřování jsme se dočkaly
pro nás slavnostního dne – otevření minihřiště, které se uskutečnilo 23. srpna. Přišlo
pětatřicet dětí s rodiči, a ani jedno neodešlo
s prázdnou. Vedle zážitků ze hry s ostatními
dětmi si každé odneslo sladkost a balónek.
Děkujeme všem za pomoc, finanční i morální, a prosím, užívejte si nového hřiště
společně s vašimi krásnými dětmi.
Za mateřské centrum Mraveniště
Andrea, Jarka, Katka a Petra.

Děti si nové minihřiště před městskou knihovnou ihned vyzkoušely.
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Nohejbalisté Kazína se dočkali

Skoro na den po dlouhých pěti letech si
kazínští nohejbalisté mohli opět zahrát na
„svém“. Stalo se tak v sobotu 11. srpna letošního roku při slavnostním otevření nového
víceúčelového hřiště s umělým povrchem,
které bylo postaveno na místě původního
antukové kurtu, zničeného při povodni v roce 2002.
V miniaturním turnaji členů původního
nohejbalového oddílu nešlo ani tak o vítězství, ale spíše o pocit zadostiučinění a radosti z úspěšného dokončení díla, které bylo
zbudováno rozhodující měrou brigádnickou
činností všech členů SK Kazín.
Při této příležitosti SK Kazín oznamuje, že
nové hřiště určené pro tenis, volejbal a nohejbal může využívat také široká veřejnost, a to
celodenně a celoročně. Podrobné informace
podá personál přilehlé restaurace Na hřišti
nebo Vladimír Voska na tel.: 605 25 45 88.
Za SK Kazín Vladimír Voska

Předseda oddílu Vladimír Voska
přestřižením pásky slavnostně
otevřel nové hřiště

Členové původního nohejbalového oddílu z roku 2002.
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Hokejisté narazí už v prvním utkání na favorita

Počátkem září zahájil černošický zimní stadión novou sezónu. Oddíl ledního hokeje SK Černošice v ní bude reprezentovat
v krajských soutěžích Středočeského kraje rekordní počet mužstev. Muži A, junioři, dorost, mladší a starší žáci, 4. třída, 5. třída a 2. třída minihokej. B tým bude obhajovat loňské vítězství
v okresním přeboru Prahy-západ.
A mužstvo má ve své skuDružstvo dorostu. Nováčkem letošní
pině dvanáct soupeřů. Loňští vítězové, sezóny je družstvo dorostu. Tím se klub po
Slavoj Velké Popovice, přenechali postup dlouhé době může pochlubit všemi věkodo II. národní ligy Kutné Hoře a je jasné, vými kategoriemi.
že budou i letos favority. A právě tento tým
Starší žáci budou mít v krajské soutěži
uvidí fanoušci v prvním utkání na černo- pouze čtyři soupeře: HC Rakovník, Stadión
šickém ledě, a to 29. září. Dalšími těžkými Kutná Hora a Tatran Sedlčany. Po dohodě
soupeři budou HC Příbram, HC Benešov mužstev se bude soutěž hrát šestikolově
a BK Mladá Boleslav B.
každý s každým.
Letos se opět mění systém soutěže – loňMladší žáky čeká stejný počet soupeřů
ská novinka, play off, odpadá a všechny týa stejný počet zápasů.
my budou hrát dvoukolově každý s každým
Mladí hokejisté ze 4. a 5. tříd budou mít
systémem tří bodů za vítězství v základní
velice
těžké soupeře. Ve skupině bude deset
hrací době.
silných týmů ze zvučných hokejových bašt:
Mužstvo opustily dlouholeté opory
HC Rabat Kladno, PZ Kladno, BK Mladá
– bratři Roman a Bohumil Procháskové,
Boleslav, SC Kolín či Berounští medvědi.
kteří byli nahrazeni novými hráči, ligovým
Přesto se černošičtí necítí být autsajdry.
juniorem Františkem Brychem a zkušeným
V týmu 4. tříd budou hájit barvy SK ČerJaroslavem Kahánkem.
nošice i tři dívky.
Áčko skončilo loni desáté. V letošní sezóPřípravka minihokeje 2. tříd má v záně by si hráči chtěli polepšit alespoň o dvě kladní turnajové skupině čtyři soupeře
tabulková místa. Dopomoci by k tomu mě- zvučných jmen – nejznámější je Sparta
la letní příprava, jejímž vyvrcholením byl Praha.
třídenní víkendový kemp na ledě ve StraBruslení pro veřejnost
konicích. Sparingpartnerem černošických
Zimní stadión otevře své brány pro vebyl místní HC Strakonice.
řejné bruslení v sobotu 29. září. Bruslit se
Juniory, kteří se v loňské sezóně probobude třikrát týdně: středa, sobota, neděle
jovali do play off, čeká v krajské soutěži
od 13.30 a 15.30.
dvanáct soupeřů zvučných jmen. FavoriNábor mladých hokejistů
tem bude HK Kralupy nad Vltavou, který
šest předchozích sezón hrál juniorskou
Oddíl ledního hokeje organizuje celoročligu. Dalšími kvalitními soupeři budou ní nábor mladých hokejistů vždy v ponHC Benátky nad Jizerou a HC Benešov či dělí od 15. 30 do 16.30 počínaje 3. zářím.
Berounští medvědi. Junioři se vytkli za cíl Zájemci mohou získat informaci i na tel.:
603 833 552, pan Slapnička.
umístnit se v první polovině tabulky.
(sj)
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Fotbalisté SK Černošice vstoupili do nové sezóny

Letní přípravu zahájili fotbalisté A týmu
SK Černošice již 12. července a trénovali
3× týdně. V sobotu 4. července sehráli
přátelské utkání s kvalitním soupeřem
Sokolem Vonoklasy a prohráli 3:5 po
poločase 0:3. V sobotu 11. července již
tradičně bojovali na memoriálu Václava
Lajna. V prvním utkání remizovali 2:2
s mužstvem Všenor, poté utrpěli debakl
s domácím Kazínem 1:5 a v posledním
zápase porazili mužstvo Slap 4:1.

Petr Jahelka,
sekretář fotbalového oddílu SK Černošice
Program na měsíc září:
A-mužstvo
1. 9. Honice – Černošice
(17.00)
8. 9. Černošice – Jeneč
(17.00)
15. 9. Zvole – Černošice
(16.30)
22. 9. Černošice – Statenice
(16.30)
29. 9. Choteč – Černošice
(16.30)

B-mužstvo
2. 9. Všenory B – Černošice B
(17.00)
9. 9. Černošice B – Měchenice B (17.00)
16. 9. Kytín – Černošice B
(17.00)
23. 9. Černošice B – Řevnice B
(16.30)
30.9. Klínec – Černošice B
(16.30)
Žáci
8. 9.
15. 9.
23. 9.
29. 9.

Dobříč – Černošice
Černošice – Kazín
Čísovice – Černošice
Černošice – Jinočany

Přípravka
9. 9. Vonoklasy – Černošice
15. 9. Černošice – Kazín
23. 9. Roztoky – Černošice
29. 9. Černošice – Dobřichovice

(14.00)
(11.00)
(10.00)
(11.00)
(15.00)
(9.00)
(10.00)
(9.00)

Memoriál Václava Lajna, který se na hřišti SK Kazín konal 11. července, vyhráli borci ze Všenor.
Druhé místo obsadili hráči SK Kazín (na snímku vlevo předává ředitel turnaje Vladimír Voska
trofej kapitánovi Milanu Studeckému), třetí místo pak vybojovali fotbalisté SK Černošice (na
snímku vpravo přebírá cenu kapitán Leo Chládek).
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Nohejbalový Jedličkov open 2007 ukončila voda z nebe

Devětačtyřicátý ročník tradičního nohejbalového turnaje
Jedličkov open začal v sobotu 11. srpna něco po půl desáté
na vzorně připravených hřištích Sportovně rekreačního klubu Jedle.
Vzhledem k vrt- a o tom, kdo se má postavit na „bednu“, že
kavému počasí se rozhodne los.
přihlásilo „pouze“ 19 družstev. Jejich výkoNejvětší štěstí měla trojka vedená úřaduny bedlivým okem sledoval stálý účastník jícím mistrem světa ze Slovenska Richarturnaje – reprezentační trenér Jiří Šmejkal. dem Makarou (Franta Veselý, Tomáš Bíbr).

Na hřištích se to hemžilo bývalými i současnými mistry světa. Diváci nestačili přecházet mezi kurty tak, aby mohli sledovat své
„koně“, kteří je nadchli již v minulých letech.

Druhé místo si vylosoval bývalý mistr světa
Vilda Ungermann (Vladimír Simon, Richard Novotný) a třetí místo zbylo na trojici Zdeněk Škabroud, Daniel Růžička a Pavel
Smola. Všichni přítomní se shodli na tom,
že to tak mohlo dopadnout i na hřišti.

Po pěti hodinách, kdy boje ve skupinách
končily, nebe nabralo olověnou barvu a běPo obětavé konzumaci všeho jídla a pití ve
hem hodiny spadlo na padesát milimetrů
vody. Tak už to v Mokropsech někdy bývá. stáncích s občerstvením si hráči, pořadatelé
Pořadatelé turnaje se proto spolu s hráči a věrní diváci slíbili, že se v srpnu příštího
osmi mužstev, která postoupila ze skupin, roku opět sejdou. Již po PADESÁTÉ.
dohodli, že v soutěži se nedá pokračovat
Jaroslav Pecl

Vydatný liják vytvořil na kurtech docela slušné jezírko, čímž ukončil další turnajové boje.
Četní příznivci nohejbalu tak místo sledování sportovních výkonů věnovali svou pozornost
dobře zásobeným stánkům s občerstvením
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1

2

3

4

1 – Pořadí v turnaji určil los
2 – Vylosovaní vítězové – Richard Makara,
Franta Veselý a Tomáš Bíbr
3 – Hráči předváděli skvělé výkony
4 – Nejmladší účastník turnaje – jedenáctiletý Jirka
5

5 – Letos poprvé se o zdraví hráčů staraly
profesionální sestřičky

35

z města a okolí

Prvenství v Kazínském poháru obhájili tenisté pořádajícího oddílu

Na kurtech tenisového klubu TK Kazín se 14. července odehrál již 29. ročník
tradičního deblového turnaje mužů nazvaný Kazínský pohár open 2007. Vítězství
vybojovala dvojice Pavel Baštář–Petr Jakoubek z pořádajícího oddílu a navázala tak
na svůj triumf z roku minulého.
Slavný turnaj se hrával již v 50. a 60. le- joval pár Petr Hartman–Jiří Šimonovský
tech, nejsou však o něm k dispozici žádné (LTC Kazín). Turnaj vyhráli devětkrát. Čtyzáznamy. Obnoven byl až v roce 1979 a od řikrát vyhrála v 80. letech minulého století
dvojice Karel Roubal ml.–Milan Bouzek
této doby se hraje pravidelně.
Do letošních soutěžních bojů vstoupilo (TK Kazín).

Nejvíce vítězných zápasů, jedenačtyřicet,
celkem 12 párů, z toho dva „domácí“ debly.
Vítězství obhajovala dvojice Pavel Baš- sehrála dvojice Petr Hartman–Jiří Šimotář–Petr Jakoubek. Historicky nejúspěšnější novský. Karel Špringer vyhrál šestatřicetkrát
pár, Petr Hartman–Jiří Šimonovský, usilo- a Pavel Baštář osmadvacetkrát.
val o jubilejní 10. vítězství v turnaji. Přehled vítězných párů v letech 1979–2007:
Ztroskotal však již ve čtvrtfinále.
Rok
Vítězové
Z historie turnaje

Za dobu jeho existence se turnaje
zúčastnilo 220 hráčů. Nejvíc účastí,
osmnáct, má zaznamenáno Karel
Špringer (LTC Radotín) před Jiřím
Baštářem z pořádajícího oddílu, který se zúčastnil sedmnácti ročníků. Se
šestnácti účastmi následují Petr Hartman, Jiří Novotný a Jiří Šimonovský
(všichni LTC Kazín v Lipencích).
Nejvíc vítězství v minulosti vybo-

Vítězové Petr Jakoubek a Pavel Baštář
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1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Fr. Fantyš st.–Jiří Novotný (LTC Kazín)
Jiří Lebeda–Jaroslav Koza (Řevnice)
Jiří Lebeda–Zdeněk Horn (Řevnice)
Karel Roubal ml.–Milan Bouzek (TK Kazín)
Karel Roubal ml.–Milan Bouzek (TK Kazín)
Karel Roubal ml.–Milan Bouzek (TK Kazín)
Karel Roubal ml.–Milan Bouzek (TK Kazín)
Josef Jašek ml.–Miroslav Pavelka (Praga)
Pavel Sajler–Zbyněk Cíza (LTC Kazín)
Rudolf Muller–Karel Špringer (Radotín)
Pavel Sajler–Michal Sajler (LTC Kazín)
Pavel Sajler–Michal Sajler (LTC Kazín)
Rudolf Muller–Karel Špringer (Radotín)
Rudolf Muller–Karel Špringer (Radotín)
Petr Hartman–Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Petr Hartman–Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Petr Hartman–Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Petr Hartman–Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Nehráno
Petr Hartman–Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Zd. Horn–Miroslav Pokorný (Dobřichovice)
Petr Hartman–Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Petr Hartman–Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Petr Hartman–Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Pavel Baštář–Petr Jakoubek (TK Kazín)
Tomáš Frýda–Marek Bilej (SK Černošice)
Petr Hartman–Jiří Šimonovský (LTC Kazín)
Pavel Baštář–Petr Jakoubek (TK Kazín)
Pavel Baštář–Petr Jakoubek (TK Kazín)
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Velký den Sokola Vonoklasy

V sobotu 28. července vládl na hřišti TJ Sokol Vonoklasy již od časného rána nebývalý
ruch. Všichni členové i příznivci klubu se totiž chystali oslavit 85 let od jeho založení.
Jen co se hřiště a jeho okolí odělo do svátečního, už tu byli borci staré gardy, které
čekal zápas proti staré gardě SK Kazín. Výsledek 5 : 1 potěšil hlavně domácí fanoušky.
Poté předvedli žáci a dorostenci své umění v dovednostních disciplínách – slalomu,
driblování s míčem a přesné střelbě. Následující zápas žáků SK Kazín a TJ Vonoklasy
skončil remizou.
Odpoledne vyplnily další soutěže pro
mládež, své umění předvedli i dospělí při
střelbě na přesnost a v driblování s míčem.
Za zmínku stojí 256 nožiček Ludvíka Stoulila
(SK Černošice), absolutního vítěze v driblování s míčem. Kromě diplomů pro nejlepší
tři v každé kategorii a pohárů pro absolutní
vítěze čekaly na výherce i další ceny – kniha o MS 2006 ve fotbale nebo upomínkové
předměty k výročí Sokola Vonoklasy.
Po čtvrté hodině odpolední se začaly
sjíždět první slavné tváře fotbalové historie.
Mezi prvními se objevili František Veselý
a Jan Berger. Nebyly to ale jen hvězdy let
minulých, které se v tento den objevily na
hřišti Sokola Vonoklasy, neboť 85. výročí
přijeli oslavit i současná největší hvězda ligy
Vladimír Šmicer a skaut anglické Chelsea
Jan Říčka.
V pět pak začal všemi očekávaný zápas
mezi Sokolem Vonoklasy a Klubem fotbalových internacionálů České republiky. O čestný výkop se postaral jeden z nejstarších
hráčů Sokola Vonoklasy Josef Čuba.
Branka přišla brzy – v 15. minutě po
skvělé kolmé přihrávce skóroval chytře šajtlí
domácí Beď. I přes velkou šanci hostí, kdy
internacionálové nastřelili tyč a Mičinec
z dorážky netrefil odkrytou branku, se skóre
do přestávky nezměnilo. Ve druhé půli se hra
zrychlila, hosté přitlačili a šance přibyly na
obou stranách. O změnu stavu se ale opět

Pepa Čuba a Franta Veselý
postarali domácí, když Nejepsa přidal druhou branku. Internacionálové sice vzápětí
snížili z penalty Ondrou, ale borci z Vonoklas přidali ještě třetí gól a vypadalo to na
jasnou záležitost. Síla zkušeností hostů se
ukázala na konci zápasu, kdy nejdříve přidal
druhou branku opět Ondra a v 88. minutě
vyrovnal na konečných 3 : 3 Mičinec.
Průtrž mračen po skončení zápasu zkomplikovala další program. Sice jsme stačili
ještě vyhlásit vítěze soutěží a předat ceny
nejlepším, ale déšť vyhnal nejen diváky, ale
i část internacionálů, takže na plánovanou
autogramiádu jich zbylo jen pár.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům, kteří oslavy podpořili, a také
všem členům Sokola, kteří ochotně pomáhali
při přípravách celé akce.
Sokol Vonoklasy
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17. schůze rady města
konané 25. června 2007

• rada nesouhlasí se stavbou části komunikace Ostružinové podle předložené projektové
dokumentace; dokumentaci je nutno upravit
dle schvalované plánovací smlouvy (přelivné
obrubníky, úprava v místech zúžení, odsouhlasení výškového uspořádání, složení vrstev
komunikace)
• rada souhlasí s dodatečným povolením
studny na pozemku parc. č. 3776 v osadě Zátoka radosti
• rada souhlasí s dodatečným povolením studny na pozemku parc. č. 2739/2 ve Školní ulici
• rada souhlasí s dělením pozemku parc.
č. 400 v Komenského ulici
• I. rada souhlasí s dělením pozemků parc.
č. 1588/2, 1588/3, 1588/4, ulice Dobřichovická,
podle předloženého návrhu; II. rada souhlasí
se stavbou 4 domů o třech bytových jednotkách na uvedených pozemcích podle předložené dokumentace; III. rada žádá stavební
odbor o kontrolu projektové dokumentace
před zahájením stavby z hlediska zastavěnosti
pozemků
• rada souhlasí s navrhovanou přístavbou zádveří u RD č. p. 1456 na pozemku 111/14 ulice
Nad Statkem
• rada souhlasí se změnami stavby před dokončením – stavba bytového domu č. p. 468
v ulici Zd. Lhoty podle předložených dokumentací
• rada nesouhlasí se stavbou řadové garáže
pro bytový dům Teska, byty č. p. 468, v ulici
Zd. Lhoty a žádá o předložení komplexního definitivního řešení celého prostoru při
dodržení regulativů stanovených územním
plánem
• rada souhlasí s dodatečným povolením studny na pozemku ČK 2088/1 u RD č. p. 1120
• rada souhlasí se stavbou garáže na pozemku
ČK 1960/1 – Lidická ul.
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• rada souhlasí s dodatečným povolením
stávající studny na pozemku 3483/2 v osadě
Lavičky
• rada souhlasí s navrženými úpravami povrchu ulice Ke Švarcavě (vyčištění stávajícího
dešťového kanálu včetně šachty, stržení povrchu mezi vyježděnými kolejemi a rozhrnutí
zeminy do stávajících výtluků, rozhrnutí 2 m³
štěrku po celé ploše komunikace s částečným
zhutněním) a pověřuje odbor technických
služeb jejich realizací
• I. rada souhlasí s dostavbou veřejného
osvětlení v ulici Mokropeské podle návrhu
– úsek č. 1 (přibližná délka cca 170 m, osazení
4 nových osvětlovacích bodů včetně položení
kabelu) a bere na vědomí předběžnou cenu;
II. rada ukládá odboru investic zadat projektantovi přípravu realizace veřejného osvětlení
v budoucnosti – pro úsek č. 2 (položení kabelu
a osazení patek)
• rada souhlasí s úpravou (osazením elektroměru) odběrného místa pro kameru monitorovacího systému v Komenského ulici u žel.
přejezdu podle předložené cenové nabídky
dle požadavků ČEZ od firmy Elektroštika
(8 589 Kč bez DPH)
• rada souhlasí s vystavením objednávky na
realizaci dopravních opatření v dolní části
ulice Karlická – zvýšený přechod pro chodce
a vzdálenější retardér (prostřední retardér je
z návrhu vypuštěn) včetně dopravního značení a navazujících stavebních úprav; mobilní
retardér bude realizován na náklady žadatele
• rada pověřuje odbor investic projednat
s dotčenými vlastníky rekonstrukci úseku komunikace Karlická v prostoru před bytovými
objekty SBD dle návrhu města za podmínky
spolufinancování; v případě neprůchodnosti
tohoto řešení projednat pouze realizaci chodníku dle stávající PD
• rada souhlasí s cenou 78 270 Kč bez DPH
za provedenou přeložku sdělovacích kabelů
v ulici Karlická
• rada souhlasí s úhradou částky 7 000 Kč za
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přepracování projektové dokumentace „Černošice – stoka Žatecká“ (na tuto částku vystaví firma Stagic, s. r. o., fakturu dle kalkulace
projektanta)
• rada souhlasí s objednáním vypracování dopravně inženýrské studie posouzení jednosměrného provozu ul. Fügnerova a Karlštejnská u fy
CityPlan v cenové kalkulaci 15 000 Kč + DPH
• I. rada bere na vědomí žádost o vybudování
nové pěší komunikace mezi ulicemi Mokropeská a Pod Višňovkou a řešení nového
povrchu včetně odvodnění v ulici Pod Ptáčnicí v úseku Mokropeská – Slovenská; II. rada
ukládá odboru investic poptat rekonstrukci
dosavadní pěší komunikace (schodů), úprava
povrchu komunikace v současné době není ve
finančních možnostech města
• rada bere na vědomí informaci o stavu přípravy smlouvy o výstavbě kanalizačního řadu
a komunikace Žatecká s firmou Stagic, s. r. o.,
a navazující smlouvy o koordinaci
• rada ve věci Vybavení hřiště Husova cvičebními prvky pověřuje odbor investic ve spolupráci s Ing. Pajgrtem vypracovat specifikaci
vhodných cvičebních prvků včetně cenové
nabídky a předložit radě města k rozhodnutí
• I. rada ve věci Stížnost na stav komunikace
v ulici Smetanova konstatuje, že úprava povrchu komunikace je zařazena do plánu oprav dle
finančních možností města po dokončení zastavěnosti celého území; II. rada ukládá odboru
technické služby zkontrolovat stav komunikace
Smetanova a v případě zjištění hrubých závad
zvolit vhodné provizorní řešení
• rada souhlasí s vybudováním zpevněného
vjezdu k pozemku parc. č. 1486/1 na pozemku
města v ulici Mánesově
• I. rada souhlasí s navrženým řešením prostoru plánované čerpací stanice mezi betonárkou a ČOV; II. rada ukládá odboru investic
dle předloženého návrhu vytýčit a oddělit dva
předmětné pozemky (čerpací stanice pohonných hmot + parkoviště)
• rada souhlasí s vybudováním vsakovací já-

my na pozemku města parc. č. 2062/2 (ulice
Pražská) podle předložené dokumentace
• rada souhlasí s úpravou společné televizní
antény v Domě s pečovatelskou službou pro
příjem digitálního vysílání podle nabídky
• rada souhlasí s opravou prosklené kopule
domu č. p. 259 v Karlštejnské ulici a pro realizaci vybírá firmu Recez (cena 129 030 Kč bez
DPH)
• rada souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 1156/6 v k. ú. Černošice
žadatelům
• I. rada souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc. č. 1156/7 a 1156/9 v k. ú.
Černošice, a to v délce zveřejnění 4 týdnů ode
dne vyvěšení záměru; II. rada požaduje opravit
či doplnit záměr: stanovení minimální ceny
2 500 Kč/m²; složení zálohy ve výši 50 000 Kč
za nabídku; úhrada platby – 50 % při podpisu
smlouvy a 50 % notářská úschova
• rada souhlasí se zněním a vyvěšením záměru města pronajmout pozemky č. parc. 4078/1,
4078/2 a 4079/2 o celkové výměře 201 m²
žadatelce a s návrhem nájemní smlouvy na
uvedené pozemky
• rada souhlasí s navrženým řešením duplicitního vlastnictví poz. č. parc. 4274/7 o výměře
6 m² – U Tatara a stanovuje cenu za odkup
pozemku č. parc. 4274/7 na 2 200 Kč/m²
• rada souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě darovací na pozemek č. parc.
496/5 o výměře 64 m² v k. ú. Černošice, ulice
Fügnerova, mezi dárci a městem Černošice
(obdarovaný) dle předloženého návrhu a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
Finanční odbor
• rada schvaluje návrh úpravy školného v ZUŠ
pro školní rok 2007/2008 (výše školného se
v uplynulých třech letech nenavyšovala, ale
v souvislosti se všeobecným nárůstem cen výdajů chce ZUŠ přiměřeně zvýšit školné – v souladu s vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním
uměleckém školství)
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• rada doporučuje zastupitelstvu města schvá-

lení odpisu nedobytné pohledávky (odbor sociálních věcí a zdravotnictví) za dlužníkem
ve výši 33 492 Kč (dlužník se na trvalém ani
přechodném bydlišti nezdržuje, jeho místo
pobytu není známo)
• rada schvaluje odpis nedobytné pohledávky
(odbor sociálních věcí a zdravotnictví) za dlužníkem ve výši 4 961 Kč (dlužník se na adrese
trvalého bydliště nezdržuje; jeho místo pobytu
se nepodařilo zjistit ani ve spolupráci s Policií
ČR a Obvodním soudem v Trutnově)
• rada souhlasí se zakoupením druhého trezoru do pokladny Městského úřadu Černošice
pro pracoviště Černošice, Riegrova 1209, od
firmy Safetronics Praha za cenu nepřesahující
40 tis. Kč
• rada stanovuje limit pro druhé pokladní
pracoviště městského úřadu v Černošicích,
Riegrova 1209, na 300 tisíc Kč
Odbor kancelář starosty
• rada schvaluje znění smlouvy o správě městské pláže s podnikatelem Luďkem Nachtmannem (podmínkou je zahájení provozu městské
pláže 1. 7.; v případě nedodržení této podmínky
bude možno smlouvu vypovědět s okamžitou
platností)
• rada souhlasí s krátkodobým pronájmem
jídelny DPS žadatelce v termínech dle dohody
a pověřuje odbor Kancelář starosty uzavíráním jednotlivých nájemních smluv s žadatelkou
• rada souhlasí s omezením provozu v jednotlivých mateřských školách v Černošicích
v letních měsících dle návrhu ředitelek MŠ
• rada schvaluje provozní řád Domu s pečovatelskou službou Černošice
Technické služby
• rada bere na vědomí, že doposud související
náklady na opravu splaškové kanalizace ucpané betonem – ul. Jiráskova – dosáhly ceny
179 089,29 Kčvčetně DPH; tato cena bude
fakturována majiteli přilehlého domu, který
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s uhrazením nákladů na opravu splaškové
kanalizace souhlasí
• rada souhlasí s provozním řádem nově budovaného dětského hřiště Riegrova
• I. rada ukládá odboru technické služby prověřit ve spolupráci s fy Aqaconsult možnost
pořízení čerpadel s frekvenčním měničem
pro vodojem Vráž (pro plynulé zajištění tlaku
vody); II. rada ukládá TS prověřit tlakové poměry vodovodu v Erbenově ulici
• rada ukládá odboru technické služby stabilizovat povrch komunikace Erbenova a navezení štěrku s cílem snížení prašnosti
• rada ukládá odboru technické služby připravit návrh realizace vydláždění šikmých
komunikací, které ústí do ul. Střední
Odbor životního prostřední
• rada ukládá odboru životní prostředí zadat
zpracování nového posudku stavu topolů
v ul. Školní (v roce 2003 byl proveden odborný
posudek na 30 topolů ve Školní ulici; na základě posouzení zdravotního stavu stromů bylo
rozhodnuto o pokácení 7 topolů – většina kvůli
nové přístavbě školy; na zbylých byl proveden
odlehčovací a bezpečnostní řez; práce byly
provedeny počátkem roku 2004; vzhledem ke
stáří posudku – 4 roky, navrhuje odbor životního prostředí nechat vyhotovit posudek nový
a v jeho rámci vypracovat posouzení nové výsadby mezi stávající stromy, která by postupně
nahrazovala případné vykácení)
Odbor kultury
• rada souhlasí s vydáním dvojčísla Informačního listu za měsíce červenec–srpen
• I. rada souhlasí s objednáním dopravy do
Gerbrunnu pro pozvané zástupce města
(město zajišťuje dopravu pro pozvané fotbalisty,
volejbalisty, šermíře a partnerský spolek; zmíněné spolky zpestří kulturně-společenský program
v rámci oslav 900 let existence města Gerbrunn
a budou reprezentovat naše město) na náklady
města; II. rada ukládá vedoucímu odboru
kultury zajistit návštěvu přátel z Gerbunnu za
účelem předání čestného občanství

z radnice

Různé
Ze zasedání investiční komise
Možnosti zachování MŠ Husova (tento bod
je podkladem pro zasedání zastupitelstva dne
25. 6.2007)
- nabídka na koupi od restituentky – 10 mil.
budova vč. pozemků (cca 4 tis. m²); výhodná cena je podmíněna změnou územního
plánu na jiných pozemcích prodávající
- odhadovaná kompletní rekonstrukce budovy na normy EU – 5 mil.
Nová budova:
- celkem investice 9 mil. (kalkulováno
5 000 Kč/m³ + technologie) bez pozemku;
nutnost volného pozemku; navrhované
možnosti: v okolí vodárny Karlická, v prostoru lesoparku Vráž, městské pozemky
Husova nebo Vápenice, koupě vhodného
pozemku
Přístavba Karlická:
- pro 30 dětí: 7 mil.; pro 60 dětí: 10 mil.;
není nutno získat nový pozemek
Ostatní varianty:
- třída pro 12 dětí vzniklá přestavbou v nové ZŠ Mokropsy – komise nedoporučuje
- objekt bývalé Geoindustrie na Ladech
– prověřit vlastnictví event. možnost získání
- koupě stávajícího RD a jeho přestavba na
MŠ – komise nedoporučuje
Rekonstrukce ul. Karlická před SBD:
• I. rada pověřuje odbor investic projednat
s dotčenými vlastníky: 1) rekonstrukci úseku
dle návrhu města za podmínky spolufinancování; 2) v případě neprůchodnosti bodu 1
pouze realizaci chodníku dle stávající PD
Iniciativy členů komise:
Komise podporuje návrh p. Pajgrta na realizaci cvičebních prvků v prostoru hřiště Husova

• II.

rada pověřuje odbor investic realizovat
cvičební prvky v prostoru hřiště Husova po
konzultaci se zastupitelem Pajgrtem v celkové
ceně do 50 tis. Kč (bez DPH)

• rada souhlasí s poskytnutím částky 10 000 Kč
občanskému sdružení Mraveniště na zakoupení nového pískoviště s krytem pro připravované minihřiště u městské knihovny
• rada ve věci Odvolání žádosti o finanční příspěvek pro občanské sdružení Klíček bere na
vědomí a ukládá finančnímu odboru zajistit
případné vrácení příspěvku
• rada bere na vědomí poděkování výboru
místní pobočky Českého Červeného kříže za
opravu vývěsní skříňky na Vráži
• I. rada ukládá odboru dopravy prověřit
možnost vedení navržené cyklostezky mezi
železničním mostem přes Berounku až do
Dobřichovic k lávce – dle navržených variant
vyhledávací studie arch. Brotánkové, kterou
pořídil Středočeský kraj v roce 2006 a poskytl
ji Černošicím (zároveň je nutné určit přesně
místo u železničního mostu, kde je vhodné
začít s projektovou dokumentací); II. rada
ukládá odboru investic prověřit a projednat
s dotčenými vlastníky a orgány vedení cyklostezky po levém břehu až na konec katastru
s Radotínem, a to v provedení živičném – tedy
s možností využití in-line bruslí; III. rada ukládá odboru investic prověřit možnost úpravy
– rozšíření současné pěší lávky na železničním
mostě pro účely sloučeného provozu pro pěší
a cyklisty, event. in-line
• rada ve věci žádosti Spolku pro partnerství
evropských měst o proplacení odborného překladu souhlasí s proplacením částky 5 200 Kč
• rada bere na vědomí rezignaci pí Zemanové
na členství v komisi školské a pro mládež.

7. zasedání zastupitelstva
konané 25. června 2007
• zastupitelstvo ve věci Žádost Sokola o po-

skytnutí bezúročné půjčky schvaluje záměr
poskytnutí požadované bezúročné půjčky
Sokolu Černošice ve výši 500 tisíc Kč (na
dobu čtyř let, s ročními splátkami 125 tis. Kč
– navýšením o inflační koeficient) na financo-
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vání rekonstrukce hřiště; podmínkou poskytnutí půjčky je uzavření dohody mezi městem
a Sokolem Černošice o způsobu přístupnosti
hřiště veřejnosti

• zastupitelstvo podle § 85 zákona 128/
2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), schvaluje
poskytnutí dotace ve výši 300 000 Kč Farní
charitě Neratovice na poskytování služeb
v sociální oblasti
• zastupitelstvo na návrh tajemníka městské-

tem Černošice, povinný z věcného břemene,
na nové vedení veřejné telekomunikační sítě
na pozemku parc. č. 4373 v k. ú. Černošice a ve
vlastnictví města Černošice za jednorázovou
úplatu 140 Kč pro město Černošice
Varianty řešení zachování kapacity
pro mateřské školy v Černošicích

• zastupitelstvo nepřijalo návrh usnesení: Přístavba MŠ Karlická pro 60 dětí v rozsahu cca
10 mil. Kč.

ho úřadu jmenuje tyto tajemníky výborů z řad
zaměstnanců města Černošice zařazených do
městského úřadu:

• zastupitelstvo nepřijalo návrh usnesení: Pří-

• Finanční výbor – Ing. Dagmar Duová

• zastupitelstvo nepřijalo návrh usnesení: Výstavba nové budovy v rozsahu cca 9 mil. Kč +
pozemek.

• Kontrolní výbor – Ing. František Dvořák

• zastupitelstvo nepřijalo návrh usnesení předložený PhDr. L. Kalouskovou: Zastupitelstvo
Města Černošice určuje odměnu za výkon
funkce člena výboru pro členy, kteří nejsou
členy zastupitelstva, ve výši 150 Kč za účast na
jednom zasedání výboru
• zastupitelstvo určuje odměnu za výkon funkce člena výboru pro členy, kteří nejsou členy
zastupitelstva, ve výši 300 Kč za účast na jednom zasedání výboru
• zastupitelstvo přijalo návrh usnesení přednesený panem starostou: Zastupitelstvo města
Černošice bere na vědomí prezentaci záměru
Církve bratrské vybudovat komunitní centrum
v prostoru lokality před nádražím Mokropsy.
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o zřízení věcného břemene č. 116 01.7/135/06
mezi společností STP Net, s. r. o., oprávněný
z věcného břemene, a městem Černošice, povinný z věcného břemene, na nové plynovodní rozvody STL v ul. Šeříková na pozemcích
parc. č. 4727/10 a 4727/28, oba v k. ú. Černošice a ve vlastnictví města Černošice za jednorázovou úplatu 200 Kč pro město Černošice
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
o zřízení věcného břemene č. P-053-2-1038
mezi společností Telefónica O₂ Czech Republic, a. s., oprávněný z věcného břemene, a měs42

stavba MŠ Karlická pro 30 dětí v rozsahu cca
7 mil. Kč.

• zastupitelstvo přijalo návrh usnesení: Stávající budova MŠ Husova – nabídka na koupi od
restituentky – 10 mil. budova vč. pozemků (cca
4 tis./m²) + změna územního plánu pozemku
z Husovy ul.
• zastupitelstvo

ukládá radě města zahájit
jednání s restituentkou budovy MŠ o odkoupení této budovy do vlastnictví města
v max. ceně do 10 mil. Kč a zároveň ukládá radě města připravit návrh na změnu
ÚP pozemku par. č. 4105/1.

• zastupitelstvo schvaluje předložený text Plánovací smlouvy o podmínkách při provedení
výstavby pro zajištění infrastruktury v Černošicích – ulice Ostružinová mezi firmou
VV Servis-REAL, s. r. o., a městem Černošice
a souhlasí s jejím podpisem
• zastupitelstvo ukládá radě města dále jednat
o možnosti uzavření veřejnoprávní smlouvy
s obcí Ořech o zajišťování výkonu úkolů podle
zákona o obecní policii
• zastupitelstvo

přijalo návrh usnesení předložený panem starostou: Zastupitelstvo města
revokuje rozhodnutí ve věci veřejnoprávní
smlouvy s obcí Choteč a ukládá radě města zahájit jednání o návrhu veřejnoprávní smlouvy
s obcí Choteč.

• I. zastupitelstvo schvaluje Závěrečnou zprávu
Kontrolního výboru zastupitelstva města Černošice ke kontrole odboru Technické služby
MěÚ Černošice; II. zastupitelstvo ukládá radě
města zabývat se závěry kontrolního výboru
a navrhnout jejich realizaci v rámci OTS
Věci veřejné – návrhy usnesení:

• zastupitelstvo

přijalo návrh usnesení předložený panem starostou: Zastupitelstvo města
ukládá radě města zabývat se návrhy, které
přednesla pí zastupitelka Kalousková na 7.
zasedání; bod č. 2 projedná komise dopravy

• zastupitelstvo nepřijalo návrh usnesení
předložený paní PhDr. L. Kalouskovou: Zastupitelstvo žádá radu, aby pověřila odbor investic ve spolupráci s odborem technické služby
urychleně vypracovat návrhy na zpevnění valu
u hřiště v Radotínské ulici a realizaci provést
během uzavírky silnice II/115 mezi Černošicemi a Radotínem; důvodem je usnadnění čištění
vozovky a zlepšení vzhledu této lokality; tento
návrh navazuje na návrh usnesení č. 25/6.
• zastupitelstvo nepřijalo návrh usnesení předložený panem Mgr. Kořínkem: Zastupitelstvo
žádá radu, aby pověřila odbor dopravy řešit
zpřehlednění dopravní situace na Husově ulici,
v úseku mezi ulicí Alešovou a Vrážskou.
• zastupitelstvo nepřijalo návrh usnesení
předložený paní PhDr. L. Kalouskovou: Zastupitelstvo žádá radu, aby pověřila odbor dopravy
řešit zpřehlednění dopravní situace na Husově
ulici, v úseku mezi ulicí Alešovou a Vrážskou,
umístěním dopravní značky „Podélné stání“ před
Salonem Lucie.
• zastupitelstvo nepřijalo návrh usnesení předložený paní PhDr. L. Kalouskovou: Zastupitelstvo žádá radu, aby uložila TS instalovat na
multifunkční hřiště v Husově ulici zábranu pro
vjezd vozidel a také ceduli s provozním řádem
Různé

• zastupitelstvo přijalo návrh usnesení předlo-

žený panem Mgr. Strejčkem: I. Zastupitelstvo
města Černošice odvolává z finančního výboru

z radnice
pana Ing. Vladimíra Lešku; II. Zastupitelstvo
města Černošice jmenuje členem finančního
výboru pana Ing. Jaroslava Jandu.

18. schůze rady města
konaná 9. července 2007
Odbor investic a správy majetku

• rada souhlasí s dodatečným povolením stav-

by studny na pozemku parc. č. 3935/10 v ulici
V Habřinách
• rada souhlasí se stavbou rodinného domu na
pozemku parc. č. 1693/4 v Peroutkově ulici
• rada souhlasí se sloučením pozemků parc.
č. 698/3, 698/5, 698/6, 698/7, 698/8 v Karlické
ulici
• rada souhlasí se stavbou rodinného domu
na pozemku parc. č. 2917/20 v Jahodové ulici
• rada souhlasí s přístavbou chaty č. e. 0944
a se stavbou žumpy na pozemku parc. č. 3861
v osadě Zátoka radosti podle předložené dokumentace; jímku nutno vybudovat s vodotěsným víkem
• rada souhlasí se změnou užívání garáže na
pozemku parc. č. 2686/59 ve Všenorské ulici
jako chráněné dílny pod podmínkou zachování parkování na vlastním pozemku
• rada souhlasí s přístavbou rodinného domu
č. p. 1885 na pozemcích parc. č. 2136/1, 2136/2
a 2134 v Kladenské ulici
• rada souhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry pro stavbu žumpy na pozemku
parc. č. 5262 v chatové osadě Na Cípu podle
předložené dokumentace; jímku nutno vybudovat s vodotěsným víkem
• rada souhlasí s cenovou nabídkou na přípojku el. energie pro kameru městské policie
– Karlštejnská ulice – a s proplacením částky
1 200 Kč za podíl města
• rada souhlasí s přijetím předložené cenové
nabídky (14 410 Kč) na projekt rozšíření veřejného osvětlení v Mokropeské ulici
• I. rada souhlasí s postupem čištění propustku v Radotínské ulici u betonárny; II. rada
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z radnice
ukládá odboru investic projednat realizaci se
Sborem dobrovolných hasičů Černošice
• rada ve věci Rekonstrukce ulice Karlická
– přehled skutečných nákladů stavby a porovnání se smluvní cenou – bere na vědomí
přehled skutečných nákladů stavby Rekonstrukce komunikace Karlická včetně porovnání se smluvní cenou a s náklady realizované
stavby souhlasí (smluvní cena včetně DPH činí
3 576 823 Kč; náklady stavby činí 3 153 816 Kč
vč. DPH, úspora oproti smluvní ceně činí
423 007 Kč); úspora nákladů stavby je dána
snížením rozsahu prací, komunikace včetně
chodníku se nerealizovala na pozemku p. č.
KN 877/4 (před bytovými objekty SBD) a na
pozemku p. č. PK 172/13 (sporné vlastnictví)
• I. rada schvaluje text smlouvy o výstavbě kanalizačního řadu a stavby komunikace v ulici
Žatecká mezi městem Černošice a firmou Stagic, s. r. o., a souhlasí s jejím podpisem; II. rada schvaluje text smlouvy o uzavření budoucí
darovací smlouvy na část kanalizačního řadu
a 1. fázi komunikace Žatecká mezi městem
Černošice a firmou Stagic, s. r. o., a souhlasí
s jejím podpisem
• rada schvaluje text smlouvy o koordinaci
výstavby rodinného domu se stavbou infrastruktury v Černošicích – Žatecká ul. mezi
městem Černošice a žadateli a souhlasí s jejím podpisem
• rada ve věci Splavování nečistot před vstup
do domu č. p. 334, ulice Vrážská, souhlasí
s vybudováním vsakovací jímky dle předloženého návrhu
• I. rada ve věci Chodník Vrážská – návrh na
zpracování projektu rekonstrukce a zvýšení
plotu podél projektovaného chodníku – souhlasí s návrhem odboru investic a ukládá
odboru, ve spolupráci s právničkou města,
vypracovat smlouvu s majitelkou o spolupodílení na nákladech na rekonstrukci plotu; II.
rada ukládá odboru investic předložit alespoň
3 nabídky na realizaci úpravy plotu
• rada zásadně nesouhlasí s udělením výjimky
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ze stavební uzávěry pro vybudování přípojky
plynu pro dům č. p. 472 – ulice Zd. Lhoty
• rada ukládá odboru investic předložit další
2 nabídky pro zajištění řešení nevyhovujících
parametrů požárního zabezpečení Domu
s pečovatelskou službou
• rada souhlasí s opravou povrchu ulice
Puškinovy podle předloženého návrhu (šířka komunikace 3 m – použití zatravňovacích
tvárnic = možnost vsakování dešťových vod,
zelený pás dle projektu, chodník dle projektu
provedený tak, aby byl dobře pochozí – ne
zatravňovací tvárnice) a pověřuje odbor technické služby provedením prací
• rada ve věci Výběrové řízení – rekonstrukce
komunikace Mokropeská vybírá firmu Reimo
jako vítěze výběrového řízení na realizaci rekonstrukce komunikace Mokropeská (cena za
dílo 20 473 090,94 Kč)
• I. rada ve věci Zpracování studií významných městských prostor (okolí mokropeského
nádraží, dostavba statku v Mokropsech, okolí
plánované radnice) souhlasí se zadáním studií
v ceně 30 000 Kč bez DPH za 1 studii navrženým architektonickým kancelářím; II. rada
ukládá odboru investic projednat etapizaci
zhotovení studií tak, aby bylo možno první
návrhy prezentovat nejpozději 20. 8. 2007
• rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy
na část pozemku parc. č. 337/1 v ulici V Boroví s žadatelem, majitelem garáže, která je na
uvedeném pozemku postavena
Finanční odbor
• rada schvaluje soubor rozpočtových opatření č. 4/2007
• rada souhlasí s přijetím nabídky fy Egidas,
s. r. o., na uspořádání veřejné dražby vyřazené
výpočetní techniky z majetku města
Městská policie
• I. rada ve věci Přehled žádostí o součinnost
ze strany Policie ČR konstatuje, že městská
policie pracovala pro Policii ČR cca 20 hodin;
II. rada ukládá finančnímu odboru vyčíslit

z radnice
hodinovou práci jednoho strážníka městské
policie; III. rada ukládá kanceláři starosty
připravit dopis ministerstvu vnitra s upozorněním, že bude-li se situace opakovat, bude
požadována refundace nákladů vynakládaných na činnost MP
Technické služby
• rada bere na vědomí, že od 19. 6. 2007 došlo
k předání správy majetku odboru technické
služby z Ing. Konekové na paní Petelíkovou
• rada bere na vědomí, že bude započata práce na opravě komunikace Puškinova v srpnu
2007; odbor investic zajistí stavební dozor při
pokládání zatravňovacích desek
• rada ve věci Poptávkové řízení na pneu
ukládá vedení odboru technické služby kombinovat služby poptávaných firem tak, aby
celkové náklady byly co nejnižší
Odbor dopravy
• rada ukládá odboru dopravy zajistit přijímání žádostí o výměnu řidičských průkazů
v Černošicích (zvýšenou potřebu pracovníků
zajistí zaměstnanci pracoviště Podskalská)
• rada ve věci Nákup kartoték pro oddělení
registru řidičů odboru dopravy požaduje
předložit další nabídky na jejich nákup
Různé
Zápis komise sociální a zdravotní
• I. rada bere na vědomí, že komise sociální
a zdravotní byla seznámena s výroční zprávou
Diakonie Broumov za rok 2006, jejíž činnost
je zaměřena na oblast poskytování sociálních
služeb a příjmu, třídění, úpravy a prodeje
použitých oděvů a domácích potřeb; pro tuto
organizaci je každoročně v kulturním středisku pořádána humanitární sbírka

• rada ukládá odboru dopravy prověřit možnost rozšíření parkoviště na straně u budovy
nádraží (jednat s ČD)

• rada ve věci Zpráva kontrolního výboru ke
kontrole odboru technické služby MěÚ Černošice bere na vědomí shrnutí kontroly:

• kontrolní výbor neshledal v bodě kontroly
odboru technické služby žádné nedostatky
ani pochybení jednotlivých zodpovědných
zaměstnanců tohoto odboru a shledal
praxi vedení jednotlivých agend za dostatečnou a vyhovující, v některých aspektech
jdoucí nad rámec běžného provozu OTS
• v těchto jednotlivých aspektech předložil
některá doporučení v zájmu větší vhodnosti a efektivity
• kontrolní výbor v ostatních bodech této
kontroly již dříve neshledal žádné nedostatky
• kontrolní výbor má za to, že příčinou
případných minulých třecích ploch mezi
městských úřadem a jeho odborem technických služeb je v některých výše uvedených
aspektech již nepříliš vyhovující systém
komunikace, organizačních a pracovních
postupů a duplicita některých činností
• kontrolní výbor doporučuje radě města
a městskému úřadu změnit ve smyslu výše
uvedených doporučení systém komunikace,
organizace, kontroly, pracovních postupů
a vedení jednotlivých agend na OTS a souvisejících odborech MěÚ
• kontrolní výbor kontroloval data a dokumenty přístupné na odboru technických
služeb; nekontroloval data a dokumenty
přístupné na finančním odboru městského
úřadu; výbor konstatuje, že charakter dat
a dokumentů přístupných na OTS v něm
nevzbudil pochybnosti o jejich komplexnosti a relevanci; kontrolní výbor v případě
vyskytnuvších se pochybností doporučuje
finančnímu odboru prověřit soulad jím
uchovávaných dat s daty uchovávanými
na odboru technické služby

• rada ukládá odboru investic prověřit s projektantem bezpečnost vyřešení přístupu k budově ZŠ (rampa)
Z komise dopravní a bezpečnostní
Podněty k projednání:
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z radnice
- nebezpečné stání vozidel (zásobování) ul.
Husova za křižovatkou s ul. Vrážká
- kolmé stání po obou stranách komunikace
na ul. Husova za křižovatkou s ul. Vrážskou
způsobuje nebezpečnou a nepřehlednou
situaci v místě výjezdu na hlavní silnici
• I. rada pověřuje odbor dopravy projednáním s příslušným orgánem umístění svislého
dopr. značení IP 11c v ul. Husova po pravé
straně komunikace (potraviny Vávra)
Osazení dopravní značky chatová osada
V Topolí
- na základě Zprávy ze zasedání šerifů chatových osad požaduje pan Šesták osazení
značky Slepá ulice; komise doporučuje osadit značkou Slepá ulice a doplnit směrové
tabulky cyklotrasy
• II. rada pověřuje odbor dopravy projednat
umístění označení Slepá ulice v osadě V Topolí s příslušným orgánem a doplnění směrové tabulky cyklotrasy
Omezení rychlosti osada Na Výsluní
- na základě Zprávy ze zasedání šerifů chatových osad, požaduje p. Peřina omezit rychlost v této osadě; jelikož v celém městě platí
rychlost 40 km/h a příslušníci MP provádějí
měření rychlosti v celém městě
• komise nedoporučuje snížení rychlosti
Volné pobíhání psů
- jelikož k volnému pobíhání psů nedochází
pouze v chatových osadách, komise doporučuje, aby příslušná vyhláška města byla
upravena
• III. rada pověřuje právníka města prověřením možnosti doplnění příslušné vyhlášky
Vlastní podněty:
- oprava chodníku v ulici Školní – v ulici Školní naproti služebně MP je propadlý chodník,
na kterém se při dešti tvoří velká louže, a děti tak jsou nuceny vstupovat do vozovky
• IV. rada pověřuje odbor technické služby
opravit chodník v ulici Školní naproti služebně MP
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- zrcadlo v ulici Slunečná, odbočka na železniční most, z důvodu zvýšení bezpečnosti

• V.

rada pověřuje odbor technické služby
umístěním zrcadla v ulici Slunečná a Ke Skále

• rada

bere na vědomí Otevřený dopis
– námitky spoluobčanů k navrhované stavbě
Komunitního centra Církve bratrské na místě
současného dvora pronajatého fy Stavitelství
Řehoř

• rada souhlasí s použitím služebního vozidla

tajemníkem městského úřadu pro soukromé
účely v době jeho dovolené; soukromé cesty
budou zvlášť evidovány a následně vyúčtovány k proplacení

• I. rada ve věci Řešení situace Mateřská škola

Husova ukládá kanceláři starosty ve spolupráci s právníky zajistit zrušení příspěvkové
organizace MŠ Husova včetně vypořádání
pracovně právních vztahů; II. rada ukládá
ředitelce MŠ, finančnímu odboru a kanceláři
starosty ve spolupráci s odborem technické
služby zajistit inventuru, odprodej či fyzickou
likvidaci vybavení objektu; III. rada ukládá
odboru investic ve spolupráci s ředitelem
školy zajistit stavební úpravy v objektu základní školy pro zajištění jedné provizorní
třídy mateřské školy; IV. rada ukládá kanceláři
starosty projednat s ředitelkou MŠ Topolská
převzetí jedné třídy v základní škole pod MŠ
Topolská včetně souvisejících administrativních opatření (změna v rejstříku…); V. rada
ukládá odboru investic předložit varianty
řešení náhrady za MŠ Husova (projektová
dokumentace nástavby Karlická; vytipování
pozemku vhodného pro změnu ÚP – stavby
MŠ na „zelené louce“).

19. schůze rady města
dne 30. července 2007
Odbor investic a správy majetku
souhlasí s dělením pozemků parc.
č. 2819/1, 2819/73, 2819/88 v Mokropeské
ulici podle předloženého návrhu

• rada

z radnice

• rada nesouhlasí se stavebními úpravami re- • rada souhlasí s výstavbou oplocení u stavby
kreačního objektu č. e. 0350 v osadě Na Cípu
podle předložené dokumentace
• rada souhlasí s novým připojením el. kabelů
NN k RD č. p. 369 ve Střední ulici podle předložené situace
• rada souhlasí s novým připojením el. kabelů
NN k pozemkům parc. č. 5129/64 a 5129/79
v Topolské ulici podle předložené situace
• rada nesouhlasí s přístavbou chaty č. e. 0810
v osadě Slunečná podle předloženého návrhu
• rada souhlasí se stavbou opěrných zdí na
pozemku parc. č. 2314/1, ulice Na Marsu,
podle předloženého návrhu
• rada souhlasí se stavbou dvougaráže na
pozemku parc. č. 2742/2 ve Školní ulici podle
předložené dokumentace
• rada souhlasí s rekonstrukcí rodinného domu č. p. 190 v ulici V Horce podle předložené
dokumentace
• rada souhlasí s přestavbou chaty na rodinný
dům na pozemcích parc. č. 2798 a 2799 ve Slunečné ulici podle předložené dokumentace
• rada souhlasí s odstraněním garáže na
pozemcích parc. č. 4453/1 a 4457/5 v areálu
bytového domu v ulici Zd. Lhoty podle předložené dokumentace
• rada souhlasí s přístavbou rodinného domu
č. p. 744 v Dobřichovické ulici podle předložené dokumentace
• rada ve věci Žádost o výjimku ze stavební
uzávěry pro stavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 4099/32 – Werichova ulice souhlasí
s udělením výjimky za předpokladu, že pozemek
o rozloze 300 m² na parčík bude před udělením
výjimky převeden do vlastnictví města
• rada souhlasí s projektovou dokumentací
v Ostružinové ulici na pozemku parc. č. 2917/
193, která je navržena dle podepsané plánovací smlouvy
• rada souhlasí s dodatečným povolením
stávající studny na pozemku parc. č. 5476/1
– Bezejmenná ul.

rodinného domu na pozemku parc. č. 2036/2
– ul. Vrážská

• rada souhlasí se stavbou užitkového vodo-

vodu (propojení pozemků parc. č. 2686/130
a 2686/7,8 v Berounské ulici), který je částečně veden překopem pod Berounskou ulicí;
podmínkou je řádné předání komunikace

• I. rada bere na vědomí neúspěšnost žádosti

o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na rekonstrukci chodníku v Dobřichovické ulici (úsek Husova–K Dubu); II. rada
pověřuje odbor technické služby provizorní
úpravou povrchu chodníku – štěrk

• I.

rada bere na vědomí výzvu společnosti
IBS – Rokal k odstranění stavby kulturního střediska č. p. 1208 – Mokropeská ulice;
II. rada ukládá odboru investic ve spolupráci
s technickými službami připravit likvidaci
budovy MěKS; III. rada ukládá odboru investic svolat jednání s investorem ve věci nového
kulturního sálu

• rada

souhlasí s prodloužením nájemní
smlouvy na byt v Poštovní ulici žadatelce
o jeden rok

• rada ve věci Studie jednosměrného provozu

v ulici Karlštejnská – zákaz průjezdu ulicemi
Fügnerova a Karlická – bere na vědomí závěry z dopravně-inženýrské studie a ukládá
odboru investic jednat s Policií ČR (studie
prokázala, že převedení dopravy ze směru
Solopisky – Černošice z ulice Karlštejnská do
ulic Fügnerova a Karlická je z hlediska prostorových nároků nemožné pro provoz návěsových souprav délky 22 m bez záboru okolních
pozemků; provoz autobusů a návěsových souprav do délky 16,5 m je možno navrhovanou
trasou provést za podmínky úpravy křižovatky
Karlická × Vrážská, kde je nutná úprava prostoru křižovatky na úkor sousedního pozemku;
na základě těchto informací je nutné stanovit
podmínky pro další postup projektové přípravy
ve věci městského centra Karlštejnská)
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•

z radnice

rada souhlasí s napojením vnější dešťové
kanalizace, ulice Jansova, realizované firmou Arwen, s. r. o., pro bytové domy C a D
dle projektu „Dešťová kanalizace, č. k. 107,
108, 109“, do stávající dešťové kanalizace
města
• rada ukládá odboru investic předložit alespoň dvě další nabídky k nabídce firmy Eltodo
na dostavbu veřejného osvětlení v ulici Mokropeská
• rada souhlasí s cenovou nabídkou firmy
CityPlan, s. r. o., na úpravu výkazu výměr
a kontrolního rozpočtu akce Rekonstrukce
křižovatky Vrážská – Mokropeská ve výši
12 000 Kč bez DPH
• rada souhlasí s cenovou nabídkou firmy
CityPlan, s. r. o., ve výši 7 600 Kč bez DPH
za zhotovení většího počtu tisků části dokumentace „Rekonstrukce ulice Pod Višňovkou“,
která řeší pěší propojení ulice Pod Višňovkou
a Mokropeská
• rada souhlasí se stavebními úpravami komunikace Mokropeská v rámci koordinace
s výstavbou Centra Vráž
• rada ukládá odboru investic ve spolupráci
s projektantem (firma CityPlan, s. r. o.) vypracovat návrh řešení pro odvod dešťových
vod z prostoru křižovatky Mokropeská–Školní–Větrná
• rada souhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry pro stavbu čtyř domů o třech
bytových jednotkách na pozemcích parc. č.
1588/2, 3, 4 v Dobřichovické ulici
• rada souhlasí v rámci pokládání vedení
NN do země v části ulice Střední a Na Marsu
s odkoupením sloupů, na kterých je instalováno vedení pro veřejné osvětlení a městský
rozhlas
• rada souhlasí s vypracováním projektu
oplocení u hřiště v Radotínské ulici na základě cenové nabídky (5 950 Kč vč. DPH)

nalizační přípojky k rekreační chatě v ulici
Na Drahách

• rada souhlasí s tím, aby funkci technického

dozoru investora na akci Rekonstrukce komunikace Mokropeská vykonával za stanovenou odměnu Ing. Tomáš Melichar (celková
cena za výkon dozoru je 115 000 Kč)

• rada ve věci Nabídka na prověření možnos-

tí čerpání dotací v období do r. 2013 souhlasí
s podpisem smlouvy o bezplatné spolupráci
s agenturou První regionální rozvojová, a. s.

• rada ukládá odboru investic předložit 3 na-

bídky firem na vybudování dešťové a splaškové kanalizace ve Fügnerově ulici (úsek
Karlická–Karlštejnská)

• rada

ukládá odboru investic zadat vypracování projektové dokumentace na kruhový
objezd a komunikaci V Habřinách

• I.

rada souhlasí s tím, aby přebudováním
tlakové stanice požárního vodovodu v Domě
s pečovatelskou službou byla pověřena firma
Aqauconsult, s. r. o.

• I. rada

souhlasí s tím, aby každý televizní
přijímač v Domě s pečovatelskou službou byl
vybaven set-top-boxem pro příjem digitálního vysílání s tím, že každý uživatel přispěje
částkou 1 000 Kč (možno ve splátkách) a město uhradí ostatní finanční náklady; II. rada
ukládá odboru investic prověřit kompletnost
uhrazení příspěvků

• rada souhlasí s udělením výjimky ze staveb-

ní uzávěry pro přestavbu rekreační chaty č. e.
0790 v osadě Slunečná

• rada

jmenuje komisi pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek na odkoupení pozemků
města – lokalita Husova, ve složení A. Rádl,
PhDr. M. Jirout, Ing. J. Skalický
Finanční odbor

• rada

bere na vědomí informaci o Plnění
rozpočtu města za první pololetí roku 2007

• rada souhlasí s udělením výjimky ze staveb- • rada bere na vědomí informaci Přehled proní uzávěry pro vybudování vodovodní a ka-
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vozních výdajů MěKS Černošice

z radnice

• rada

bere na vědomí podanou informaci
Vyčíslení ceny práce městské policie (za základ výpočtu byl použit průměr jednotlivých
pracovníků MP pro pracovně právní účely,
platný od 1. 7. 2007 na následující čtvrtletí;
průměrný hrubý hodinový plat pracovníka
MP, včetně velitele, vzešlý z tohoto základu činí
175 Kč; v případě průměru řadových strážníků
činí tento údaj 166 Kč; pokud by se připočítaly
i odvody pojištění za zaměstnavatele, jednalo
by se o částky 236 Kč, respektive 224 Kč)

• rada

ve věci Žádost majitele, původně bytem Střední 373, o splátkový kalendář souhlasí s úhradou dluhu ve výši 2 885 Kč dle
splátkového kalendáře, a to měsíčně 500 Kč
(splátky 5 × 500 Kč a poslední splátka 385 Kč)
Správní odbor

• rada

bere na vědomí informaci o počtu
obyvatel trvale hlášených od 1. 1. 2007 do 1.
7. 2007:

Počet obyvatel k 1. 7. 2007 . . . . . . . . . .5 549
Od 1. 1. 2007 do 1. 7.2007
Trvale přihlášených . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Narození . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Odstěhování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Úmrtí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Odbor kancelář starosty

• I.

rada bere na vědomí postup odboru
kancelář starosty ve věci zrušení MŠ Husova
a souhlasí s ním; II. rada odvolává ředitelku
MŠ Husova paní Ivanu Bednárovou z funkce ředitelky ke dni 31. 8. 2007 a souhlasí
s ukončením jejího pracovního poměru k MŠ
Husova dohodou ke dni 31. 8. 2007; III. rada
souhlasí s vyplacením odstupného ředitelce školy ve výši 3 měsíčních platů; IV. rada
souhlasí se zrušením subjektu Mateřská škola
Husova a doporučuje zastupitelstvu ke schválení k datu rozhodnutí; V. rada ukládá odboru
kancelář starosty zajistit úkony zřizovatele při
zrušení organizace ve vztahu k třetím subjektům dle navrženého postupu; VI. rada určuje
Ing. Tilsche a pí Frankovou jako osoby opráv-

něné za zřizovatele k nakládání s finančními
prostředky na účtech rušené MŠ Husova
• I. rada ve věci Stanovisko Ministerstva vnitra ČR ke stížnosti člena zastupitelstva bere na
vědomí stanovisko odboru dozoru a kontroly
MVČR; II. rada ukládá zaměstnancům města
seznámit se s tímto stanoviskem a respektovat je ve vztahu k poskytování informací zastupitelům s výjimkou poskytování obchodního tajemství technického a organizačního
charakteru, jehož utajení nebude mít vliv na
výkon funkce žádajícího zastupitele
• rada ve věci Prověření možnosti doplnění
vyhl. 4/2005 o psech (volné pobíhání psů
v chatových osadách) ukládá kanceláři starosty pokračovat na přípravě změny vyhlášky
podle varianty 2 (nahradit dosavadní vyhlášku novou vyhláškou, kde by platila povinnost
vodit psa na vodítku či s náhubkem na všech
komunikacích, resp. veřejných prostranstvích
Černošic, aniž by se komunikace musely
jednotlivě ve vyhlášce označovat; podmínkou
však je, aby současně byla ve vyhlášce stanovena místa v Černošicích, kde je dovoleno
volné pobíhání psů; vytipováním těchto míst
se zabývá vedoucí městské policie)
• I. rada bere na vědomí informaci o návrhu
Mgr. Michala Strejčka na opravu informace
v Informačním listu č. 6 ohledně zastupitelů
ve střetu zájmů; II. rada nesouhlasí s opravou
informace zveřejněné v Informačním listu č. 6
tak, jak ji navrhuje Mgr. Michal Strejček
Technické služby
• rada ukládá odboru technické služby předložit návrh obecně závazné vyhlášky o odpadech ke schválení zastupitelstvu města
• I. rada bere na vědomí; II. rada ukládá odboru technické služby prověřit možnost zlepšení tlakových poměrů v ul. Erbenova použitím jiných čerpadel – viz usnesení č. 2.4.3. ze
17. schůze rady města konané dne 25. 6. 2007
Odbor dopravy
• rada souhlasí s umístěním pěti laviček dle
návrhu společnosti AD-Net:
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z radnice
• autobusová zastávka U Transformátoru
(směr Praha)
• autobus. zast. Vráž (směr Praha)
• autobus. zast. U Školy ve Školní ulici
• 2 ks vlaková zast. Mokropsy (vždy v páru)
(lavičky u vlakové zastávky umisťovat vždy
v páru – 2 stejné, nikoli zády k již instalovaným lavičkám)
• rada souhlasí s umístěním reklamních poutačů fy Tesco na sloupech veřejného osvětlení
max. v počtu 5 ks
• rada souhlasí s nákupem 12 ks kartoték pro
Oddělení registru řidičů Odboru dopravy
obdobného typu stejné značky, jaké jsou již
používány u správního odboru dle předložené nabídky
Odbor životního prostředí
• rada ukládá odboru životní prostředí
požádat krajský úřad o vložení povinnosti
pravidelné kontroly kvality spodních vod do
provozního řádu skládky v Kosoři
Tajemník městského úřadu
• Rada města Černošice podle ustanovení
§ 102 odstavec 2 písmeno g) zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jmenuje
na návrh tajemníka městského úřadu pana
Jiřího Horáka, nar. 19. 9. 1962 v Liberci, do
funkce vedoucího odboru technické služby;
rada jmenuje Jiřího Horáka vedoucím odboru
technické služby s účinností od 6. 8. 2007 a se
zkušební dobou tři měsíce, počítáno od výše
uvedeného data
Různé
• rada bere na vědomí Zápis ze zasedání školské komise
• rada ve věci Jmenování člena výběrové komise Údolní niva Berounky – studie jmenuje zástupce za město Černošice jako člena hodnotící
komise na výběr zpracovatele územní studie
vedoucího odboru investic a správy majetku
Ing. Jana Skalického; náhradníkem jmenuje
vedoucího odboru územního plánování a stavebního řádu Ing. Vladimíra Voldřicha
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Usnesení 7. zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo ukládá radě města zahájit jednání s restituentkou budovy MŠ o odkoupení
této budovy do vlastnictví města v max. ceně
do 10 mil. Kč a zároveň ukládá radě města
připravit návrh na změnu ÚP pozemku parc.
č. 4105/1
• I. rada konstatuje, že bod je neaktuální
s ohledem na stanovisko majitelky nemovitosti
Zastupitelstvo ukládá radě města dále jednat
o možnosti uzavření veřejnoprávní smlouvy
městem Černošice a obcí Ořech o zajišťování
výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
• II. rada ukládá veliteli městské policie dále
jednat o možnosti uzavření veřejnoprávní
smlouvy s obcí Ořech a s obcí Choteč
I. Zastupitelstvo schvaluje Závěrečnou zprávu Kontrolního výboru zastupitelstva města
Černošice ke kontrole OTS MěÚ Černošice;
II. Zastupitelstvo ukládá radě města zabývat
se závěry kontrolního výboru a navrhnout jejich realizaci v rámci odboru technické služby
• III. rada bere na vědomí – viz usnesení č. 3.3.
z 18. schůze rady města ze dne 9. 7. 2007
Zastupitelstvo přijalo návrh usnesení předložený panem starostou: Zastupitelstvo města
ukládá radě města zabývat se návrhy, které
přednesla zastupitelka Kalousková na 7. zasedání; bod č. 2 projedná komise dopravy.
• IV. rada ukládá odboru investic zabývat se návrhy, které přednesla zastupitelka Kalousková na
7. zasedání; bod č. 2 projedná komise dopravy
• rada souhlasí s podporou zřízení Ordinace
vnitřního lékařství MUDr. Š. Bílkové
• rada souhlasí prodloužením nájmu jedné
místnosti v objektu Dipra žadateli
• rada bere na vědomí Dopis pí Ing. Göttelové – prodej pozemků v lokalitě Husova
• rada ve věci Žádost o zajištění nočního klidu ukládá městské policii vykonávat v oblasti
pláže zvýšený dozor, zejména v nočních hodinách.

zajímavosti

Jak se kachnička objevila, tak i zmizela
Bylo to někdy v roce 2001, ale určitě před
velkou povodní, která nás postihla o rok
později.
Kde se vzala, tu se vzala, mezi hejnem divokých kachen na Berounce v okolí přívozu
v Mokropsech jedna velice zvláštní – pestře
a krásně vybarvená.
Ornitolog z pražské zoologické zahrady
mne informoval, že jde o kachničku Mandarína, původem z Asie (Čína, Korea), která se

dožívá asi deseti let a je schopná uletět až sto
kilometrů. U nás je kromě zoo chována soukromými chovateli, kterým zřejmě uletěla.
Kachnička přečkala velkou povodeň, jejíž
neblahé výročí si letos připomínáme, a ještě
následujícího roku jsme jí vídávali – jeden čas
byly dokonce dvě.
Jak se ale kachnička objevila, tak zase
zmizela. Už se asi nedozvíme, jak to s ní
Text a foto Antonín Pavel
dopadlo.

Samotářská kachnička Mandarín rozhodně nebyla. Ihned si našla společnost.

Pan Pavel umí se svým fotoaparátem objevit zajímavosti, které nám všem unikají. Kachnička
Mandarín je toho důkazem. Vedle toho však dokáže skvělým způsobem zachytit i přírodní
krásy, které nás obklopují. Svědčí o tom i jedna z fotografií Berounky, kterou prezentoval na své
nedávné výstavě v Mokropeské galerii sv. Václava.
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kaleidoskop

Minulá tajenka: Rodinný dům stavitele Josefa Hakla
Do projektu s názvem Plošný průzkum,
zhodnocení a dokumentace architektonického
kulturního dědictví 19. a 20. století byl zahrnut také dům čp. 264 v Karlštejnské ulici.
Architektonicky kvalitní
rodinný dům s elegantně
zvýrazněnými trojúhelnými štíty navrhl pro
sebe a svou rodinu místní
architekt a stavitel Josef
Hakl v letech 1929-1930.
V období první republiky
v Horních Černošicích působila stavební
firma Josefa Hakla, která získávala prestižní
zakázky výrazně ovlivňující zdejší stavební
produkci. V reklamním katalogu děl této
stavební firmy z let 1927–34 se objevují
vedle vlastních projektů Josefa Hakla také
realizace projektů renomovaných architek-

tů. Firma Josefa Hakla vystavěla například
funkcionalistickou vilu v Karlštejnské ulici
čp. 274 od architektů Miloše Hořejše a Karla Štipla nebo sokolovnu od architekta Jaroslava Fröhlicha.
V katalogu nalezneme
také vlastní dům Josefa
Hakla s použitím režného
zdiva v kombinaci s hladce omítnutými plochami.
V architektuře stavby se
prolínají moderní prvky
různých vlivů. Členitý přízemní dům s obytným suterénem a podkrovím patří mezi
reprezentativní ukázky produkce stavební
firmy Josefa Hakla. Přestože se dům neřadí
mezi místní architektonické špičky, svým
půvabem na kolemjdoucí jistě působí.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou

VODOROVNĚ: A. Živočich; zpěvohra – B. Chlapecké jméno; elipsa; hebrej. muž.
jméno – C. Rmut; obce; pohodný; cizopasníci – D. Kurs cenných papírů; ruská
řeka; tlít – E. Povrchní člověk; pracovní krok; třebaže ne – F. Skupenství vody; kočovník; slov. jako – G. Římská bohyně úrody; okolo – H. Vlákno; anglická spojka
– I. Zpěvná slabika; zájmeno – J. Hon; symetrála – K. Vyšší savci; uzlík – L. Bývalý hok. reprezentant; model vozu Škoda; jméno zpěvačky Sumac – M. Týkající
se okna; rejžák – N. Svobodný statek; Brit; španělský Arab – O. Zjevení; správní
celek; rýha – P. Předložka; Indoíránci; číslovka – R. Východočeský vrch; hýkavec;
kořenová zelenina – S. Žen. jméno; zásobníky na obilí.
SVISLE: 1. Rival; chobotnatec; značka; pot – 2. Sokolík; český spisovatel; stavební kámen; roční období – 3. První část tajenky; 24 hodin – 4. Název písmene; dřevina;
přízračná; přitakání - 5. Něco; klát; německá spojka; španělsky zlato – 6. Římská
šestka; nástrahy; Ludolfovo číslo; posvátný pták – 7. Slov. polní míra; metla středověku; iniciály spis. Kantůrkové; karnevaly – 8. Rom; Bondův nepřítel; angl. beran;
řím. 250 – 9. Dětský pozdrav; možná; kumpáni; obchod. zkratka – 10. Druhá část
tajenky; býk; koně – 11. Část topeniště; pravoslavný obraz; slov. osel; Adamův syn
– 12. Částice; voj. mzda; Indián; božská strava.
Nápověda: D. pari – G. Ops – L. Yma – 8. No, ram.
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Významné události města: Sto let od založení poštovního úřadu

Snad nikdo z nás si neuvědomuje, že i taková samozřejmost, jakou je pošta, má svoji
historii. A v případě naší pošty historii velice dlouhou. Vždyť 1. května letošního roku
uplynulo už 100 let od založení poštovního úřadu v Horních Černošicích.
Do tohoto data byly Horní Černošice tovní schránky, přijímal peníze a někdy
obsluhovány poštovním úřadem v Ra- i prodával známky (zda i v Černošicích,
dotíně, který byl otevřen 20. srpna 1869. není doloženo). Poštovný měl i razítko,
Nicméně dle dochovaného dokladu byla které směl použít na zásilky, ale nesměl
v Horních Černošicích již 15. 6. 1903 zří- s ním znehodnocovat známky. To směl
zena poštovna. Měla být na rohu Poštovní jen poštovní úřad Radotín. Později přea Komenského ulice v místě u Čumrdů, dával poštovný zásilky do vlakové pošty.
tedy co nejblíže železniční zastávky. Poš- První černošický poštovný, resp. poštovná,
tovny byly zřizovány od roku 1900 tam, se jmenovala Antonie Kubátová.
kde byl větší celoroční provoz, ale poštovO zřízení pošty v Horních Černošicích
ní úřad se ještě nevyplatil. Poštovný, který informovala c. k. vyhláška z 19. dubna
ji obsluhoval, přijímal zásilky, vybíral poš- 1907.

Vyhláška
Dnem 1. května 1907 bude otevřen v Horních Černošicích, politického okresu
smíchovského, letní poštovní úřad s působností od 1. května do 30. září každého roku, který
bude se zabývati službou pošty listovní a povozné, jakož i přijímáním a vyplácením vkladů
poštovní spořitelny.
Nový poštovní úřad bude spojen se sítí poštovní pěšími posílkami jednak jednou denně
k c. k. poštovnímu úřadu v Radotíně, jednak dvakráte denně ku zastávce Černošické na trati
železniční Praha – Zdice.
K doručovacímu okresu nového poštovního úřadu přidělují se následující obce a samoty
a to vesměs do místního obvodu doručovacího: Horní Černošice se Slánkou, Bluckým
mlýnem, Rajnvartovou a Slavíkovou vilou, Dolní Černošice, Solopisky se samotou Na Stráži
(Šilboch) a vilová část (obce Dolní Mokropsy) zahrnující domy č. p. 39, 61 – 66, 69, 70, 72,
74 – 76, 78 – 80, 82 – 91, 93 a 94 jakož i další vily ve stavbě.
Protož se zrušuje, nadřečeným dnem počínajíc, c. k. poštovna v Horních Černošicích.
C. k. ředitelství pošt a telegrafů pro království České.
V Praze, dne 19. dubna 1907.

Rajnvartova vila uvedená ve vyhlášce
byla nad kostelem, Slavíkova v Tichém
údolí, dnes Karlštejnské ulici. Vilovou
část tvořily domy mezi černošickým
a mokropeským nádražím.
První poštovní úřad vedla Anna Horáková, v roce 1928 ji vystřídala Marie
Štádlerová se dvěma úředníky a dvěma
zřízenci. V třicátých letech byla podle
projektu architekta Fröhlicha postave-
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z města a okolí
na místním stavitelem Haklem budova nosty ze zaplombované schránky klíče
dnešní pošty.
od automatické ústředny a mechanik
V roce 1938 byla dána do provozu Procházka zapojil jen stanice Národtelefonní ústředna pro sto dvacet účast- ního výboru v Horních Černošicích,
níků, která kapacitou nestačila a později Dolních Mokropsech a četnickou stanici. Akcesista Václav Port spoluprase rozšiřovala a modernizovala.
coval s Národním výborem v Dolních
Revoluční dny roku 1945
Mokropsech a hlídkoval v obci. Ostatní
Název obce nebyl poněmčen ani za
zaměstnanci pracovali v místě bydliště.
Rakouska-Uherska, to přišlo až za nacistické okupace po roce 1938 – Ober- Všichni také poslouchali za okupace
-Tschernoschitz. V té době byl vedoucím zahraniční rozhlas a zprávy šířili mezi
pošty Karel Duda, který měl k ruce už spolehlivé spoluobčany.
Po roce 1945 měla pošta deset zaměstčtyři úředníky a sedm zřízenců. Provoz
pošty výrazně zesílil, neboť v obci byly nanců. V roce 1950 byly spojeny obce
ubytovány německé děti a mládež.
Horní a Dolní Černošice, Dolní MokroV revolučních dnech roku 1945 byli psy a Vráž v jeden celek s názvem Čerpracovníci pošty připraveni. 4. května nošice a tím vznikl i společný poštovní
na návrh pana Dudy způsobil mechanik úřad Černošice. V roce 1959 nastoupila
Karel Žák umělou poruchu, která vyřa- jako vedoucí Anna Mertlíková a v roce
dila všechny německé účastníky. Duda 1981 ji vystřídala Ludmila Okenfusová.
se dal k dispozici Národnímu výboru Od 1. 1. 1973 bylo Černošicům přidělea byl poradcem a zprostředkovatelem no poštovní směrovací číslo 252 28.
telefonní čety (mechanik Žák, pomocní
Dnes černošická pošta obsluhuje okoldělníci Kubát, Jahelka a Těšínský) s Rení obce Vonoklasy, Solopisky, Lipence,
voluční gardou. Pomocný zřízenec Josef
Kalu i chatové osady. Pošta má osmnáct
Hájek hlídkoval u skladiště třaskavin
zaměstnanců, vedoucí je Jarmila Sokoa na nádraží. Eman Křesák, poštovní
lová.
Milena Křížová
asistent, vyňal v nepřítomnosti před-

Tak vypadala poštovní razítka černošické pošty v průběhu let (zleva 1925, 1936, 1940)
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Město zve zástupce spolků a organizací na oslavu Dne české státnosti
Město Černošice zve zástupce všech místních spolků, církví a organizací k přátelskému
neformálnímu posezení, které se u příležitosti státního svátku Dne české státnosti uskuteční v neděli 30. 9. od 17.00 v sále Clubu Kino, Fügnerova 263. Program a občerstvení pro
pozvané, tedy pro ty, kteří se po celý rok starají, aby se lidé v našem městě bavili i vzdělávali a jejichž práce si představitelé města velice váží, je zajištěno. Nezapomeňte – 30. září
v 18.00 v Clubu Kino!
(pb)

Přání pevného zdraví paní Mileně Křížové
Ozdobou letošní Mariánské pouti měla být, stejně jako tomu bylo po třináct předchozích
let, výstava paní Mileny Křížové, která se tradičně koná v prostorách základní školy v Komenského ulici. Letos se tak nestalo, paní Křížová onemocněla, výstava se nekonala a moc
nám chyběla. Toulky historií našeho města, zachycené na dobových fotografiích doplněných
faktografickými texty, prostě k pouti patří. Přejme proto paní Křížové hodně zdraví, aby
Milan Musil
ta příští pouť byla opět s její účastí.

Mokropeská školka zve na Dětskou olympiádu
Mokropeská mateřská škola pořádá v sobotu 22. září na školní zahradě už 6. ročník Dětské olympiády. Účastnit se mohou děti ve věku 3 až 8 let. Soutěžit se bude v různých sportovních disciplínách. Zápis účastníků bude v 8.30 a samotné sportovní zápolení vypukne
v 9.00. Pro všechny závodníky bude připraveno občerstvení a skákací nafukovací hrad, pro
vítěze pak zajímavé ceny. Srdečně zveme všechny malé sportovce.
Kateřina Mandová, ředitelka školy

Granty pro spolky aneb Peníze také pro vás
Nadace VIA vyhlašuje grantové kolo programu Fond místního rozvoje. Některé cíle programu:
Podpora nových či rodících se myšlenek a nápadů, podpora realizace malých projektů. Povzbuzení
a podpora občanů k zapojení se do veřejného života v obcích a regionech. Posílení kapacit místních
organizací a spolků – jejich schopností, vědomostí a know-how. O grant mohou požádat registrované české nevládní neziskové organizace (občanská sdružení, nadační fondy, obecně prospěšné
společnosti, církevní právnické osoby). Programu se mohou zúčastnit také příspěvkové organi(pb)
zace. Uzávěrka pro příjem projektů je 27. září 2007. Více na http://www.nadacevia.cz.

Provoz noční autobusové linky číslo 601
Noční autobusová linka č. 601 zajišťuje stálý provoz spojující město Černošice s Prahou
v pozdních hodinách. Nástupní zastávka ve směru z Prahy se nachází na Barrandově, Praha
5, Chaplinovo náměstí. Autobusová linka přímo navazuje na noční tramvajové spoje vedoucí z centra Prahy. Město Černošice k zajištění provozu této noční linky se spolupodílí na
jejím financování měsíční částkou 7 167 Kč. Doufáme, že vyjížďkou za kulturou či pěknými
setkáními této linky využijete.
1.45 – 2.10; 3.45 – 4.10,
Praha, Chaplinovo nám. – Černošice, Vráž U transformátoru
2.54 – 3.26.
Lety – Černošice, Vráž U transformátoru – Praha, Chaplinovo nám.
Za odbor dopravy Michaela Martinová
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Grafika a kresby Jiřího Altmanna v galerii sv. Václava
Vážení, zveme vás v pátek 7. 9. v 18.00 do Mokropeské galerie sv. Václava na slavnostní
zahájení výstavy Jiřího Altmanna s názvem Grafika a kresby Jiřího Altmanna. Na zahájení
přečte Jana Altmannová úryvky z knihy Pavla Eisnera Čeština poklepem a poslechem
a zatančí i zazpívá lidový soubor Pramínek pod vedením Marcely Látalové. Výstavu budete moci shlédnout do 14. října. Otevřeno v sobotu a v neděli nebo na požádání u paní
Lady Sklenářové v sousedství kapličky v ulici Na skále 634, tel. 251 640 170.
Jiří Altmann se narodil 28. ledna 1942
v Praze. Žije a pracuje v Černošicích. Je
absolventem Akademie výtvarných umění
v Praze v roce 1966 v ateliéru prof. Vojtěcha Tittelbacha.
Uspořádal řadu samostatných výstav
a účastnil se řady prestižních kolektivních
výstav doma i v zahraničí. Ve své profesionální výtvarné činnosti se věnuje kresbě,
grafice, ilustraci a restaurování uměleckých
památek. Jeho nejužívanější grafickou technikou je dřevořez, který je nesporně nejen
nejstarší, ale zároveň řemeslně nejnáročnější
technikou. Grafickou tvorbu spojil především se dřevem, a to již na studiích, která
ukončil cyklem listů k básním Francoise
Villona. Altmannova výjimečná zručnost
umožňuje zvládnout jakýkoli problém, ať
Jiří Altmann
už umělecký, řemeslný nebo technologický,
a to nejen v oblasti grafiky, ale i sochařství a řezbářství. Je také autorem sochy sv. VácZa odbor kultury Pavel Blaženín
lava umístěné v mokropeské kapličce.

Bigbeatové dunění poprvé open air
Již čtvrtý ročník rockového festivalu Černošické bigbeatové dunění, pořádaného firmou
Šiba za přispění města Černošice, se 7. července v Parku Berounka konal poprvé open air.
A co tato změna přinesla? Festival pod širým nebem je úplně o něčem jiném než v hale
zimního stadiónu. Krásné prostředí u řeky Berounky a kvalitní dramaturgie přilákaly kolem tisícovky návštěvníků. I po stránce organizační vše klapalo a technické zázemí bylo na
úrovni mezinárodních festivalů. Organizátoři děkují městu a městské policii za spolupráci.
Festival má ve svém názvu slovo dunění, a to se opravdu rozléhalo až do kopce nad kostelem. A stížnosti na sebe nedaly dlouho čekat. Věc byla předána správnímu orgánu a pořadateli byla vyměřena pokuta. Při takovém festivalu se bohužel s hlukem nedá nic moc
udělat, a bylo by škoda, kdyby se v Černošicích, kde žije hodně mladých lidí a vůbec lidí,
kteří se chtějí občas bavit, nic podobného konat nemohlo. Vím, že hluk není nic příjemného, ale zkusme to prosím jeden večer v roce vydržet.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích

Beletrie:
ASENSI, Matilde: Poslední velmistr – historický román z církevního prostředí; BRADFORD, Barbara Taylor: Nástrahy osudu – román pro ženy; BRIN, Fabienne: Moje malá Sára
– zoufalá matka bojuje o své dítě; BURKOVEC, Jiří: Justice na kolenou – česká detektivka;
CARTLAND, Barbara: Jak trestá láska – milostný román; CÍLEK, Roman: Oprátka za osm
mrtvých – případ dívky Olgy Hepnarové, která zabíjela, protože neuměla žít; CLARK Susanna: Jonathan Strange a pan Norrell – anglický fantasy román; GERRITSEN, Tess: Neznámá
– kriminální román; CHADWICK, Elizabeth: Největší rytíř – historický román z Anglie ve
12. stol.; CHILD, Lee: Únos – thriller; KELLERMAN, Faye: Modlitba za mrtvé – americká
próza; KESSLER, Leo: Smrtihlav – román ze 2. svět. války; KING, Stephen: Mlha – horor;
KUBÁTOVÁ, Marie: Haraburdí, aneb Jak se líhnou knížky – humorné povídky; LEE, Tanith: Volkhavaar služebník černého boha – americká sci-fi; LETTE, Kathy: Panenka skákavá
– humoristický román; LEWIS, Sinclair: Past na muže – dobrodružství v kanadské divočině; LINDSAY, Jeff: Drasticky dojemný Dexter – detektivka; McDonald, Ross: Zamrazení
– detektivní román; MUECKLICH, Bernhard von: Zakladatelé města – historický román ze
starověku; NEMATOVÁ, Marína: Vězeňkyně z Teheránu – pravdivý příběh iránské dívky
odsouzené k trestu smrti; OBERMEIER, Siegfried: Inkvizitor – historický román z období
inkvizice ve Španělsku; POE, Edgar Allan: Jáma a kyvadlo a jiné povídky; QUENTIN, Patrick: Manželka Ronalda Sheldona – detektivka; SMITH, Wilbur: Řeka bohů – dobrodružný
román z prostředí starověkého Egypta; TAN, Amy: Klub radosti a štěstí – psychologický
román; VIAN, Boris: Zabte ošklivé – francouzská próza; WENTWORTH, Patricia: Případ je
uzavřen – případ slečny Silverové; WINSTON, Lolly: Pravidla žalu – román pro ženy.
Pro studenty a náročnější čtenáře:
BAUMJOHANN, Dorothea: Rostlinolékař – jak ochránit rostliny před nemocemi a škůdci;
CÍLEK, Roman: Mordcentrála X – léta 1933 – 1935, po stopách dvou nacistických vražd;
ČESAL, Aleš: Před branou Šumavy a Českého lesa – z edice Tajemné stezky; DAVID, Petr:
Za strašidly na hrady a zámky 2. díl – 50 rodinných výletů; DUMOULIN, Chantale: Cvičíme v těhotenství; DVOŘÁK, Otomar: Největší české záhady – záhadné a neuvěřitelné jevy
dávné i nedávné minulosti; FÉDOROVSKI, Vladimir: Manželské skandály – slavné milostné
trojúhelníky ruských dějin; FOUSEK, Josef: Co jsem andělům neřekl – autobiografické vyprávění; KOŘÍNKOVÁ, Lenka: Dieta? Vím ještě víc, Dieta? Všechno se vším souvisí, Dieta
+ 199 vašich otázek a odpovědí – principy dělené stravy ve třech knihách známé autorky;
LEWIS, Roland: Video – příručka z edice 101 praktických rad; MAKOWSKI, Andrzej: Korea
1950–1953 – boje na moři; MIHOLA, Rudolf: Stanislav Neumann – životopis herce; MURPHY-WITT, Monika: Připravte své dítě do života – osm klíčových dovedností – jak je můžeme svému dítěti zprostředkovat a jak si je dítě může osvojit; NODL, Ladislav: Z moře na talíř
– kuchařka; PLATT, Richard: Piráti z Karibiku; REYNA, Rudy de: Základy kresby a malby
– jak kreslit a malovat, co vidím okolo; ROBERTSON, Jack: Žil jsem s mimozemšťany
– z edice Největší záhady světa; SMITH, Soonboke: Origami pro radost – skládačky z papíru; TEPPERWEIN, Kurt: Nemoci vyčtené z tváře – patofyziognomie, metoda alternativního
lékařství; TROŠKA, Zdeněk: Nebe v hubě, aneb Chrocht, chrocht… – autorovy kuchařské
zápisky; WILKINSON, Rosemary: Patchwork pro moderní ženu – ruční práce.
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Pro děti a mládež:
DAVIS, Jim: Garfield kilo ke kilu – komiks; DRÖSCHER, Vitus B.: Lidoopi – z encyklopedické edice Co-jak-proč; FRANCKOVÁ, Zuzana: Život jako pohádka – román pro dívky;
HOPKINS, Kathy: Školní krásky a dávný lásky – dívčí román; KALBAG, Asha: Domácí úkoly na počítači – z edice Jak na to, textové editory; MACOUREK, Miloš: Černý pirát a Darwinova opice – vybrané epizody z dobrodružného televizního seriálu Pod vlajkou Neptuna;
MAY, Karel: Sam Figerun – dobrodružný příběh; PRATCHETT, Terry: Zimoděj – příběh ze
Zeměplochy; ZŮRA, Václav: Kouzlíme pro radost – kouzla pro děti.

Otevírací doba v městské knihovně

Pondělí: 9.00 – 11.30, 12.30 – 18.00;
Středa: 9.00 – 11.30, 14.00 – 20.00;
Pátek: 9.00 – 11.30.
Čtvrtek: 12.30 – 16.00;
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.

Club Kino sází na osvědčenou kvalitu
Hiram Bullock a Work, Shop & More
Opět po roce vystoupí 7. září od 20.30 v Clubu Kino jeden z nejlepších kytaristů na světě
Hiram Bullock se svou doprovodnou instrumentální funky jazzrockovou kapelou Work,
Shop & More složenou z vyhledávaných studiových a koncertních hráčů. Ti, kteří navštívili
loňský beznadějně vyprodaný koncert v Clubu Kino, mohou potvrdit, že vystoupení Hirama Bullocka bylo opravdu zážitkem. Více informací najdete na www.workshopandmore.cz
a www.hirambullock.com. Předprodej vstupenek v Clubu Kino. Cena je předprodeji 170 Kč,
v den koncertu 200 Kč. Počet míst je omezen!
Jana Uriel Kratochvílová & Illuminatica (Londýn/Praha)
Po březnovém úspěšném koncertu v Clubu Kino se sem 20. září ve 20.30 znovu vrátí jedna
z nejlepších rockových zpěvaček, které kdy v Česku působily – skladatelka, textařka a herečka Jana Uriel Kratochvílová. Janu doprovodí britská skupina Illuminatica, jež je známá především díky civilním jménům jednotlivých členů. Jednou z vůdčích postav skupiny je bubeník, skladatel a multiinstrumentalista Jiří Hrubeš (Pražský výběr, Žlutý Pes, Jana Koubková
či Marsyas), který dává absolutní záruku virtuózní podívané. Jde jasně o nezpochybnitelnou
persónu českého, ale také evropského bigbítu. O pódiovou show se postarají i tanečníci, kteří
s kapelou pravidelně vystupují. Více informací najdete na www.illuminatica.net.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Divadelní představení v mokropeské mateřské škole
Mokropeská mateřská škola zve všechny malé diváky, i ty, kteří nejsou zapsáni k docházce
do mateřských škol, na divadelní představení, která se budou konat v naší MŠ, Topolská 518.
14. 9. (pátek)
od 10.30 – Sněhurka a sedm trpaslíků
26. 9. (středa)
od 9.00 – Čtyři pohádky Františka Hrubína
11. 10. (čtvrtek)
od 9.00 – Kráska a netvor
24. 10. (středa)
od 10.30 – O veverkách a lidské hlouposti
9. 11. (pátek)
od 10.30 – S flétnou kolem světa
Vstupné na všechna představení je 40 Kč na dítě, dospělí mají vstupné dobrovolné.
Kateřina Mandová, ředitelka školy
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Kultura v okolních obcích
Černošická Alotria na zámku v Dobřichovicích
Agentura Alotrium ve spolupráci s městem Černošice a městem Dobřichovice vás zvou na IV. ročník setkání skupin historického šermu nazvané Černošická Alotria – opět na zámku v Dobřichovicích.
Akce proběhne v sobotu 15. září od 13.00 do 22.00
v prostorách zámku v Dobřichovicích. Uvidíte barbary, rytíře, lapky, piráty, šermíře i šermířky v podání dvanácti skupin historického šermu
z celé ČR a Slovenska. Mezi nimi nebudou chybět legendární Burdýři z Prahy či unikátní
dámská šermířská skupina Reginleif z Černošic.V doprovodném programu uslyšíte keltské
balady v podání australské zpěvačky Beth A. Cooper. Dále je pro vás připraveno dobové
tržiště s dobovou krčmou. Celá akce bude zakončena velkolepou ohňovou show.
Vstupné: dospělí 70 Kč, mládež 40 Kč, děti do výšky meče zdarma. Projekt vznikl za
(pb)
finanční podpory Středočeského kraje a města Černošice.

inzerce
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