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Informace o rozpočtu města pro rok 2009

Zastupitelstvo města Černošice projednalo 23. března hospodaření města a zprávu auditora za rok 2008. Závěrečný účet za rok 2008 byl schválen bez výhrad. Zastupitelstvo
rovněž projednalo a schválilo rozpočet pro rok 2009.
Materiály k oběma těmto bodům jednání jednotkových cen plynu, el. energie i nakubyly v zákonné lhůtě předem vyvěšeny na pované vody došlo k nárůstu těchto výdajů.
úřední desce (i v elektronické podobě) tak, aby Zabezpečení odvozu odpadu přesahuje 5,4
byly přístupny občanům. Schválený rozpočet mil. Kč. Poplatek, který město za odvoz odpadu
i závěrečný účet je pak součástí údajů trvale vybírá od občanů, kryje jen část výdajů v této
přístupných na webových stránkách města.
oblasti. Výše poplatku je však podle stávající
Rozpočet na rok 2009 počítá s příjmy ve výši legislativy na horní hranici. Veřejné osvětlení je
zhruba 326 mil. Kč a s výdaji ve výši cca 330 plně hrazeno z prostředků města a představuje
mil. Kč. Jde tedy o schodkový rozpočet s výší výdaj cca 2,5 mil. Kč ročně. Chod vodovodů
schodku nepatrně převyšující 4 mil. Kč. Fi- a kanalizací vyžaduje běžné výdaje přesahunancování schodku umožňuje rozdíl mezi výší jící 10 mil. Kč ročně. Provozní výdaje v této
čerpaných a splácených úvěrů. Zmíněné úvěry oblasti kryjí příjmy za vodné a stočné, obnova
byly schváleny již v předchozím období. Dlu- sítě vyžaduje nárazově větší rozsah prostředků.
Město přispívá školským zařízením na provoz
hová služba představuje cca 3,76 procenta.
i
odpisy jako jejich zřizovatel (cca 11 mil. Kč).
Z celkově navržených příjmů činí očekávané příjmy daňové povahy (daně, správní Dotace na žáky od státu kryje pouze asi jednu
a místní poplatky) necelých 100 mil. Kč. Tato desetinu těchto výdajů. V rozpočtu jsou také,
kategorie příjmů je velice závislá na celkové jako každý rok, zahrnuty částky na granty pro
hospodářské situaci a celostátním výběru daní. práci s mládeží, na kulturní počiny a sociální
Příjmy nedaňové (cca 48,8 mil. Kč) tvoří příjmy služby.
V oblasti investičních výdajů zatím počítá
z vlastní činnosti, z pronájmu majetku, z úroků
a ostatních případných příjmů (např. pokuty rozpočet s cca 34 mil. Kč. Téměř polovina těchvybírané státní správou a městskou policií). to výdajů je kryta rozpočtovanými kapitálovýKapitálové příjmy (19,3 mil. Kč) v rozpočtu mi příjmy. Zbytek dočerpáním již otevřených
představují jednak příjem z prodeje městské úvěrů. Investiční výdaje se mohou v průběhu
budovy, pozemků a dále příjem darů a pří- roku zvýšit, pokud se městu podaří zajistit kaspěvků na investice. Dotační příjmy (cca 158 pitálové příjmy a přijetí přislíbených investičmil. Kč) tvoří především dotace schválené ve ních dotací. Hlavní oblastí pro investiční činstátním rozpočtu. Jde o dotace na státní sprá- nost budou opravy a rekonstrukce komunikací
vu, sociální dávky (příspěvek na péči, dávky a chodníků a budování další infrastruktury.
v hmotné nouzi) a základní dotace na žáky
Na závěr lze říci, že zastupitelstvo schválilo
škol. V oblasti investičních dotací jsou v roz- základní závazné ukazatele rozpočtu pro rok
počtu zahrnuty zatím pouze dvě dotace SFDI 2009. Některé požadavky a potřeby v oblasti
na bezbariérové úpravy chodníků.
rozpočtu bude možno nebo nutno upřesnit až
Rozpočet počítá s výdaji ve výši cca 330 v průběhu roku. Vzhledem k možnému negamil. Kč, přičemž běžné výdaje by neměly pře- tivnímu růstu národního hospodářství bude
kročit 296,3 mil. Kč (jsou kryty běžnými pří- nutné ještě pečlivěji než dosud sledovat vývoj
jmy). Značný podíl na běžných výdajích mají hospodaření města a v případě potřeby vázat
personální výdaje (kolem 100 mil. Kč). Dalších některé výdaje na uskutečnění příjmů, případcca 102 mil. Kč představují výdaje na sociální ně provést v průběhu roku jejich korekci.
dávky. Trvale významné náklady představují
Ing. Vladislav Tilsch,
výdaje za energie (cca 8 mil. Kč). Se zdražením
vedoucí finančního odboru
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Rozpočet města Černošice pro rok 2009
PŘÍJMY
Rozpočet 2009

3111

MŠ 2

3113

Základní škola – provozní příspěvek

Druh příjmu

tis. Kč

3231

ZUŠ – provozní příspěvek

Daňové příjmy sdílené

42 100

3231

ZUŠ – PD nového sálu

Daňové příjmy výlučné

830
5 700
30
1 000

11 800

3314

Knihovna

Daň z příjmů za obce

5 000

3326

Zachování a obnova kulturních památek

Daň z nemovitosti

1 300

3341

Oprava rozhlasu

Správní poplatky

35 000

3349

Sdělovací prostředky

675

Poplatky místní

4 320

3392

Kulturní odbor

480

Daňové příjmy celkem

99 520

3399

Granty v kulturní oblasti

450

Příjmy z vlastní činnosti

23 000

3399

Partn. města, pouť

290

1 739

3399

Dotace pro RDB

300

570

3412

Tělovýchovná zařízení – provozní náklady

165

8 805

3421

Mládež

750

14 592

3612

Bytové hospodářství

208

125

3613

Nebytové hospodářství

Nedaňové příjmy

48 831

3631

Veřejné osvětlení

Příjmy z prodeje investičního majetku

17 310

3632

Pohřebnictví

2 020

3635

Úz. plánování

Kapitálové příjmy

19 330

3636

Územní rozvoj

Dotace ze stát. rozpočtu – výkon st. správy

50 066

3639

Provoz technických služeb

8 800
5 200

Příjmy z pronájmu majetku
Příjmy z úroků
Příjmy ostatní (sankce, neidentif. příjmy)
Předpokládaný příjem pro B+R
Splátka půjčky od Sokola

Přijaté dary a příspěvky na investice

Dotace na školská zařízení města
Dotace na sociální dávky
Dotace z všeobecné pokl. správy SR
Převod hospodářského výsledku
Ostatní neinvestiční dotace
Investiční dotace

200
5
50

100
2 580
80
1 050
650

1 108

3722

Svoz komunálního odpadu

101 572

3723

Svoz ostatních odpadů

2 403

3745

Péče o zeleň

186

4179

Sociální dávky

50

4357

DPS

2 866

4379

Činnosti v obl.sociální prevence (pro
seniory, zdr. postižené apod.)

105
350

240
610
101 572
1 880

Dotace celkem

158 251

Příjmy celkem

325 932

4379

Granty v sociální oblasti

0

5299

Civilní přípr. na kriz. stavy a krizová rezerva

27 070

5311

Městská policie

9 788

353 002

5512

Požární ochrana

1 710

6112

Zastupitelé

6171

Místní správa a regionální správa

6171

Investice do místní a regionální správy

6310

Bankovní poplatky

6320

Platba pojištění

6399

Platba daně z příjmů za obec, odvod DPH

Zapojení dříve našetřených vlastních prostředků
Zapojení dlouhodobého úvěru
Zdroje financování celkem

VÝDAJE
Rozpočet 2009
tis. Kč

530

1 700
99 209
1 770
190

2212

Silnice – běžné výdaje

6 155

2212

Silnice – inv. výstavba komunikací,
obnova krytů

7 681

2212

Úroky z úvěru

2 400

6402

Finanční vypořádání, pokladny

2219

Ost. záležitosti pozemních komunikací

200

6409

školy odpisy

2219

Chodníky a parkoviště – investice, velké
opravy a rekonstrukce

34 719

6409

Operativní rezerva

459

6409

Investiční rezerva

1 000

XXX

CELKEM VÝDAJE

330 119

CELKEM PŘÍJMY

325 932

470
4 750
670
2 830

2221

Dopravní obslužnost

810

2229

Ostatní záležitosti silniční dopravy

150

2310

Vodovody

6 048

Rozpočtové saldo

-4 187

2310

Vodovody – investiční výdaje

5 600

Zapojení dlouhodobého úvěru

27 070

2321

Kanalizace

4 260

Splácení úvěrů a půjček

2321

Kanalizace – investiční výdaje

1 250

Celkem náklady

353 002

3111

MŠ 1

1 420

Zdroje financování

353 002

22 883
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P�íjmy,
výdaje a salda hospoda�ení pro rok 2009  v kategoriích priorit
Příjmy, výdaje a salda hospodaření pro rok 2009 – v kategoriích priorit
v
%

Obsluha m�sta

TS
zele�
provoz h�i�
silnice
ost. zál. dopravy, komunikací
dopr. obsl.
bytové
nebytové hosp.
kom. odpad
ost. odpad
vodovod a kanalizace
VO
m�stský rozhlas
poh�ebnictví
rozvoj m�sta

P�íjmy
K�
299 000
0
0
20 000
0
0
734 000
378 000
4 300 000
210 000
13 800 000
2 000
0
73 000
0

Výdaje
Saldo P-V
K�
K�
8 800 000 -8 501 000
610 000
-610 000
165 000
-165 000
6 155 614 -6 135 614
350 000
-350 000
810 000
-810 000
208 000
526 000
100 000
278 000
5 200 000
-900 000
240 000
-30 000
10 308 000
3 492 000
2 580 000 -2 578 000
50 000
-50 000
80 000
-7 000
650 000
-650 000
-16 490 614

hospoda�ení 2009

%

21,19
% disp.p�íjm�

zastupitelé
Ve�ejná a státní správa místní a státní správa (bez investic)
správa les�

0
92 978 535
0

1 700 000
99 208 535
0

-1 700 000
-6 230 000
0
-7 930 000

10,19
% disp.p�íjm�

Bezpe�nost

MP
hasi�i
kriz. �ízení a krizová rezerva

8 325 000
0
0

9 668 200
1 710 000
530 000

-1 343 200
-1 710 000
-530 000
-3 583 200

4,61
% disp.p�íjm�

kolství a mláde

M
Z p�ísp�vek
odpisy kol
ZU
kolská dotace
volno�asové aktivity mládee

0
0
0
0
1 108 320
0

2 250 000
5 700 000
2 830 000
30 000
0
750 000

-2 250 000
-5 700 000
-2 830 000
-30 000
1 108 320
-750 000
-10 451 680

13,43
% disp.p�íjm�

Vn�jí vztahy

sd�lovací prost�edky
pou�, masopust, partner. m�sta
Region DB

350 000
0
0

675 000
290 000
300 000

-325 000
-290 000
-300 000
-915 000

1,18
% disp.p�íjm�

Kulturní

8

knihovna
kultura
granty pro kulturu
památky

43 000
245 000
0
0

200 000
480 000
450 000
5 000

-157 000
-235 000
-450 000
-5 000

Vn�jí vztahy

Kulturní

Sociální

sd�lovací prost�edky
pou�, masopust, partner. m�sta
Region DB

350 000
0
0

675 000
290 000
300 000

-325 000
-290 000
-300 000
-915 000

knihovna
kultura
granty pro kulturu
památky

43 000
245 000
0
0

200 000
480 000
450 000
5 000

-157 000
-235 000
-450 000
-5 000
0
-847 000

DPS
sociální prevence (senio�i, zdr. postiení apod.)
granty v sociální oblasti
soc. dávky
vratky výivného

1 500 000
1 880 000
0
105 000
0
350 000
101 572 000 101 572 000
5 000
0
0
0

B�né výdaje a p�íjmy celkem

-380 000
-105 000
-350 000
0
5 000
-830 000

459 051
670 000

-459 051
-670 000
-1 129 051

225 942 855 268 119 400

-42 176 545

Rezerva veobecná
finan�ní vypo�ádání

Mezisou�et provoz

1,18
z radnice
% disp.p�íjm�

1,09

% disp.p�íjm�

1,07

% disp.p�íjm�

1,45
54,21
% disp.p�íjm�

Investice

INVESTICE

P�íjmy

vodovody
kanalizace
silnice, chodníky apod.
studie
hasi�i,MP
územní plánování
investice správa (výp.technika, programy, kancelá�e)
B+R

0
0
2 866 000
0
0
1 100 000
0
14 592 156

Výdaje
Saldo P-V
5 600 000 -5 600 000
1 250 000 -1 250 000
15 906 975 -13 040 975
2 000 000 -2 000 000
119 800
-119 800
1 050 000
50 000
1 770 000 -1 770 000
26 492 517 -11 900 361

18 558 156

54 189 292

60 200 000
1 590 000
185 574
19 330 000
125 000

4 750 000
3 060 000
0
0
0

Mezisou�et investice Investi�ní dotace - investice celkem

celkem p�íjmy a výdaje b�ného roku

325 931 585 330 118 692

-77 807 681
55 450 000
-1 470 000
185 574
19 330 000
125 000
77 807 681
-4 187 107

zdroje z d�ív. p�ebytk� - p�ebytek hospoda�ení

0
0
27 070 107
0
0 22 883 000
27 070 107 22 883 000
353 001 692 353 001 692

0
27 070 107
-22 883 000
4 187 107
0

Mezisou�et - celkové výdaje
Veobecné p�íjmy

-35 631 136

dan�
úroky, poplatky, pojit�ní
výsledek hospodá�ské �innosti
kapitálové p�íjmy
p�ijetí splátky od Sokola

Mezisou�et - disponibilní p�íjmy

p�ijaté úv�ry
splátka úv�r�
Celkem financování zdroje - pot�eba
Celkem pot�eby a zdroje

K�

45,79

% disp.p�íjm�

% disp.p�íjm�

100,00
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Dětská sdružení se mohou díky příspěvkům města rozvíjet

S chutí a elánem vstoupilo naše sdružení S dětmi a pro
děti Černošice do dalšího, už devětadvacátého roku své
činnosti. Všechny naše sekce (letní tábory, zájezdy, mezinárodní styk a Model klub) pilně pracují podle plánu
i aktuálních nabídek tak, aby se děti pobavily, něco se
naučily, prostě aby si přišly na své. A aby i nás vedoucí
naše společná práce bavila.

V tuto chvíli však nechci podrobně popisovat každý detail naší práce (na stránkách Informačního listu byla a i v budoucnu bude prezentována často), proto
připomenu jen několik nejdůležitějších
akcí: 16. května uspořádáme v základní
škole tradiční velkou jarní soutěž v plastikovém modelářství k uctění výročí narození známého aviatika Zdeňka Lhoty.
Dále pořádáme zájezd do Jizerských hor,
který se uskuteční 5. až 10. května, máme
připraven také 28. letní tábor v Černošicích od 6. do 25. července.
Zde bych chtěl připomenout, tak jako
zástupci všech ostatních černošických
spolků a sdružení, že tato práce by
nedošla svého naplnění bez pomoci
města. Pomoci, kterou v tuto chvíli
představuje významný příspěvek ur-

čený na činnost s mládeží. Chtěl bych
proto touto formou poděkovat městské
radě a městskému zastupitelstvu, neboť
tato podpora spolu s nadšením našich
vedoucích jsou zárukou dobré práce
s dětmi a uskutečnění mnoha zajímavých nápadů a plánů. My jsme vždy
připraveni šířit dobré jméno Černošic
nejen po celé republice, ale i v zahraničí.
Myslím, že se na mne nebude nikdo zlobit, když poděkuji za finanční
podporu i jménem ostatních sdružení,
která ve městě působí. Ať už jsou to
mladí sportovci – sokolové, fotbalisté,
hokejisté a tenisté, nebo junáci, šermíři,
zpěváci, tanečníci a v neposlední řadě
mladí hasiči.
Lumír Apeltauer,
sdružení S dětmi a pro děti Černošice

Granty na služby v sociální oblasti města Černošice pro rok 2009
Také pro letošní rok bylo vyhlášeno grantové řízení na zajištění sociálních služeb
pro občany našeho města, které upravuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Termín pro podání žádostí vypršel 28. února 2009. K tomuto datu byly podány
tři žádosti. Zastupitelstvo města Černošice dne 23. března 2009 schválilo poskytnutí
grantů v celkové výši 350 000 Kč, které byly rozděleny takto:
265 000 Kč
Farní Charita Neratovice
50 000 Kč
Škola SPMP Modrý klíč, Praha 12 Modřany
35 000 Kč
Občanské sdružení Náruč, Řevnice
Marcela Haspeklová, oddělení sociální pomoci
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Příspěvky z fondu kultury města na rok 2009
Název projektu

Žadatel

Česká mše vánoční
Celoroční provoz souboru

Dotace (Kč)

Květa Hurťáková

6 000

Cantara Schola castuliana

15 000

Art Černošice

Dagmar Knetlová

8 000

Jazz Černošice 2009

OS Jazz Černošice

60 000

PRO ART Černošice

ŠIBA s.r.o.

195 000

REGINLEIF 2009

Lenka Svobodová

20 000

ALOTRIUM 2009

Ing. Josef Kutílek

44 000

Div. inscenace e Bear

Hana Jelínková (e Redbrick House)

2 000

Div. Inscenace Počkej s tím

Iveta Dušková (Div. soubor Černošice)

15 000

Pohádkový les
Kult. dění (Ch. A. – bavte se snámi)

NEVERS, o.s.

5 000

Chorus Angelus

30 000

CELKEM

400 000

Příspěvky z fondu města určené v roce 2009 na činnost s mládeží
Název sdružení
Občanské sdružení Junák

Počet dětí

Dotace (Kč)

57

70 000

Občanské sdružení Nevers

31

15 000

TJ Sokol Černošice

207

170 000

SK Černošice – kopaná

100

50 000

Škola bruslení J. Bláhová
Sbor dobrovolných hasičů Černošice

10 000
7

10 000

Sdružení s dětmi a pro děti

168

80 000

Václav David – městská pláž

40

10 000

Sdr. rodičů při ZUŠ – folklórní soubor Pramínek

70

40 000

SK Černošice – tenis

86

30 000

SK Černošice – lední hokej

150

110 000

Skupina historického šermu Alotrium

24

20 000

Kamil Dvořák – letečtí modeláři

5

SK Černošice – lakros

20 000

Tam Tam Mraveniště

5 000
10 000

SK Kazín

57

70 000

Občanské sdružení Chorus Angelus

41

20 000

CELKEM

740 000
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Žadatelé o cestovní doklad musí poskytnout také otisky prstů

Od 1. dubna musí všichni zájemci o nové cestovní doklady se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (e-pas) poskytnout i otisky
svých prstů. Stanoví tak zákon č. 140/2008 Sb., kterým se mění některé zákony
na úseku cestovních dokladů.
Nové pasy, které se jinak neodlišují od cestovat po celém světě bez omezení.
starých, tak na speciálním čipu kromě
Navštívit úřad lze každý den
digitální fotografie obsahují navíc i otisk
Vzhledem k tomu, že v případě vydáprstu snímaný při vyřizování žádosti na
speciálním elektronickém zařízení. Sní- vání nových pasů jde o nově zavedenou
mat se bude vždy ukazovák pravé i levé technologii zpracovávání údajů, která se
ruky. Otisky prstů se budou pořizovat promítá do čekací doby, žádáme občany,
u občanů starších šesti let, resp. u obča- aby pro podávání žádosti na správním
nů, kteří ke dni podání žádosti dosáhli odboru v Podskalské ulici v Praze 2
využívali všechny úřední dny (pondělí
věku šesti let.
Lhůty na vydání i poplatky u nového a středa od 8.00 do 17.00, úterý, čtvrtek
typu pasů zůstávají stejné jako dosud, a pátek od 8.00 do 12.00), případně vytedy 30 dní a 600 Kč za vydání, u dětí užili možnosti objednání přes internet
100 Kč. S tímto pasem, který má deseti- (http://www.mestocernosice.cz).
Ludmila Rosíková, vedoucí správního odboru
letou platnost, u dětí pouze pětiletou, lze

Fakturace vodné a stočné, změna ceny pro odběratele od 1. dubna
Ke zreálnění poměru ceny a nákladů a dále ke schválenému plánu financování obnovy
vodohospodářského majetku dle studie, zpracované dle zákona č. 274/2001 Sb., rozhodla
rada města na svém 58. zasedání dne 9. 3. 2009 o zvýšení ceny vodného a stočného s platností od 1. 4. 2009:

•
•

nová cena vodného (včetně 9% DPH) je 34,79 Kč/1 m³
nová cena stočného (včetně 9% DPH) je 28,58 Kč/1 m³

Tyto ceny zahrnují též inflační koeficient + 6,3 %, vyhlášený ČSU.
Dosavadní ceny vodného, tj. 31,35 Kč/1 m³ (včetně DPH ) a stočného, tj. 25,75 Kč/1 m³
(včetně DPH) zůstávají na poměrnou část dodávek vody resp. služeb kanalizace do 31. 3.
2009 (včetně) v platnosti.
Agendu vyúčtování a fakturace vodného a stočného za město Černošice zajišťuje na
základě smlouvy od 1. 1. 2009 firma Aquaconsult, spol. s r.o. na adrese: ul. Dr. Janského
953, 252 28 Černošice. Zde se též uzavírají, případně mění smlouvy s odběrateli vodného
a stočného.
Tuto agendu ve firmě Aquaconsult, spol. s r.o. vedou pracovnice Renáta Hatinová a Renáta Kováliková (tel.: 251 642 213 nebo 251 642 203, pro obě čísla linka 204, 203). Jednání
s občany mohou probíhat v pondělí a ve středu 8.00-11.00 a 12.30-15.30 nebo i jindy dle
Ing. Vladislav Tilsch, vedoucí finančního odboru
telefonické domluvy.
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Volit do Evropského parlamentu budeme 5. a 6. června
Hledáme dobrovolníky na doplnění okrskových volebních komisí
Volby do Evropského parlamentu se konají na území České republiky v pátek
5. června od 14.00 do 22.00 a v sobotu 6. června od 8.00 do 14.00. Voličem je státní
občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Nad tím, aby volby proběhly zdárně a regulérně, budou mimo jiné bdít
i okrskové volební komise. Budou dbát
o pořádek ve volební místnosti, zajišťovat hlasování a dozírat na jeho průběh,
sčítat hlasy a vyhotovovat zápis o průběhu a výsledku hlasování a odevzdávat
volební dokumentaci do úschovy městskému úřadu. Členy komise navrhují
především kandidující strany a hnutí,
není-li takto dosaženo minimálního
počtu členů komisí, deleguje starosta
zbývající členy komisí z řad veřejnosti.
Členem volební komise se může stát
každý občan ČR, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let a u něhož
nenastala překážka výkonu volebního
práva (zbavení způsobilosti k právním
úkonům nebo zákonem stanovené ome-

zení osobní svobody z důvodu ochrany
zdraví lidu) a který není kandidátem
pro volby do zastupitelstva kraje.
Hlaste se do volební komise
Aby i v Černošicích proběhly volby tak, jak mají, vyzývá městský úřad
všechny zájemce, kteří by se na práci
volební komise chtěli podílet, aby se do
30. dubna přihlásili na Městském úřadu Černošice, a to na tel.: 251 081 530
(Markéta Kolářová) a 251 640 509
(Ing. Jana Ullrichová) nebo na e-mailových adresách marketa.kolarova@mestocernosice.cz nebo jana.ullrichova@mestocernosice.cz. Za výkon funkce
má každý člen volební komise nárok na
odměnu a příspěvek na stravné.
Ing. Jana Ullrichová,
vedoucí odboru kancelář starosty

Dotace z fondu kultury Středočeského kraje pro rok 2009 pro žadatele z Černošic
ŠIBA, spol. s r. o.

PRO ART Club Kino 09

60 000 Kč

Občanské sdružení Jazz Černošice

Jazz Černošice

35 000 Kč

Ing. Josef Kutílek

Černošická Alotria 2009

20 000 Kč

Nevers společnost historických aktivit, o. s.

Historický jarmark kumštu a řemesel

20 000 Kč

NEVERS společnost historických aktivit, o. s. Pohádkový les

20 000 Kč

Jana Vavřínková

Doteky

3 000 Kč

Chorus Angelus o. s.

Tentokrát alespoň stříbro!

30 000 Kč

ŠIBA, spol. s r. o.

Bigbeatové dunění 2009

25 000 Kč
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Elektronizace veřejné správy (III)
Elektronické formuláře
V tomto seriálu chceme čtenáře seznamovat s novinkami z oblasti e-Governmentu – elektronizace veřejné správy. Příspěvky jsou vedeny formou virtuálního
rozhovoru, v němž odpovídáme na nejčastěji kladené otázky.
Otázka: V předchozím čísle jsme hovo- můžeme buď jednoduše vytisknout a vyřili o datových schránkách. Co se od té plnit ručně, nebo v komfortnější podobě
doby změnilo?
zpracovat elektronicky v prostředí nějaOdpověď: Prováděcí vyhláška k zá- kého programu na počítači. Za formulář
konu č. 300/2008 Sb., o elektronických (interaktivní formulář) v tomto smyslu
úkonech a autorizované konverzi doku- lze považovat grafické rozhraní programentů, dosud nebyla zveřejněna a k pro- mu, v němž vyplňujeme data. Program
blematice datových schránek nelze uvést nám může během vyplňování pomáhat
nic nového. Podle oficiálních informací – kontrolovat a opravovat data, počítat
Ministerstva vnitra České republiky výsledky či nabízet přípustné hodnoty,
z února letošního roku bylo dne 13. 2. čímž nám usnadní správné vyplnění
2009 ukončeno vnitroresortní připo- formuláře. Některé formuláře obsahují
mínkového řízení, týkající se vyhlášky, i nabídku možností odeslání, takže není
a 28. 2. 2009 byl materiál rozeslán do nutné je tisknout či odesílat elektronicmeziresortního připomínkového řízení. kou poštou jako přílohu.
Podle předpokládaného harmonogramu
Otázka: Existují tedy různé druhy elekbude návrh vyhlášky 15. 4. 2009 před- tronických formulářů, některé lze v počíložen komisím legislativní rady vlády tači vyplnit a jiné nikoliv. Jak se můžeme
a 30. 5. 2009 bude vyhláška publiková- mezi možnostmi orientovat?
na ve Sbírce zákonů České republiky.
Odpověď: Není to příliš složité. NaTermín je šibeniční – zákon 300/2008 příklad na internetových stránkách
Sb. nabývá účinnosti dne 1. července města http://www.mestocernosice.cz/
letošního roku, omluvou budiž složitost nalezneme různé formuláře, které můproblematiky elektronizace. Podařilo se žeme „stáhnout“ jako soubor do svého
nám však získat návrh vyhlášky, v příš- počítače. Soubor má jméno a příponu,
tím čísle Informačního listu přineseme která nás informuje o jeho formátu
alespoň základní teze.
a o programu, v němž lze soubor oteOtázka: Budeme se zabývat elektronic- vřít, vyplnit a vytisknout. Nejčastěji se
kými formuláři. Co si máme pod pojmem setkáváme s příponou PDF (Portable
„elektronický formulář“ představit?
Document Format) – formát byl vyviOdpověď: Formulářem obecně míní- nut společností Adobe a formulář lze
me „předtištěný“ dokument, do něhož otevřít v programu Adobe Reader, ktevkládáme data. Elektronický formulář je rý je zdarma. Formulář však mnohdy
dokument v elektronické podobě, který nelze vyplnit v počítači, protože tvůrce
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formuláře nemá nástroj k vytváření
interaktivních formulářů. Setkáváme se
rovněž s příponou RTF (Rich Text Format) – formát byl vyvinut společností
Microsoft pro výměnu dokumentů mezi
textovými editory. Formulář lze vyplnit
v prostředí různých textových editorů,
komerčních i volně šiřitelných, nevýhodou je možnost poškození formuláře
při vyplňování a absence kontrolních
mechanismů. Přípony DOC a XLS označují interní formáty editorů společnosti
Microsoft a pro zveřejnění na internetových stránkách je příliš nedoporučujeme. Internetové stránky s interaktivními formuláři používají formát HTML
(HyperText Markup Language) nebo
XML (eXtensible Markup Language).
Konečně se dostáváme k formulářům
ve formátu 602XML Filleru s příponou
ZFO, které poskytují nejvyšší komfort
– umožňují interaktivní vyplnění, kontrolu a odeslání.
Otázka: Hovoříte o výhodách formulářů
ve formátu 602XML Filleru. V čem výhody
spočívají?
Odpověď: Při vyplňování formuláře
jsou automaticky opravovány chyby, části formuláře se dynamicky přizpůsobují
vyplněným datům, součástí formuláře je
nápověda. Zásadní výhodou je možnost
formulář „předvyplnit“ – můžete uvést
i nepřesné údaje, které znáte. Po vyplnění máte možnost odeslat prostým kliknutím formulář na příslušné pracoviště
úřadu, po odeslání obdržíte potvrzení
s identifikační číslem a můžete sledovat
stav vyřizování na internetových stránkách města. Odeslání tímto způsobem
k ničemu nezavazuje, případné výzvy
k doplnění formuláře, opravě nebo

předložení dalších dokumentů a příloh
můžete ignorovat.
Pokud je vše v pořádku a rozhodnete
se formulář oficiálně podat, dostavíte se
na úřad s potřebnými doklady, po sdělení identifikačního čísla obdržíte svůj
vyplněný a opravený formulář, který na
místě podepíšete. Teprve v okamžiku
podpisu je formulář považován za podaný. Můžete si rovněž svůj rozpracovaný
formulář uložit na disk ve svém počítači
k pozdějšímu použití nebo ho vytisknout
a podat písemně či poslat elektronickou
poštou. Odpadá povinné užívání elektronického podpisu, který dosud není příliš
rozšířen, do budoucna se ovšem počítá
i s touto možností. K vyplnění je nutno
nainstalovat program 602XML Filler,
který je zdarma. Na stránkách města byly
během zkušebního provozu zpřístupněny
formuláře odboru územního plánování
a stavebního řádu, další formuláře se
objeví v nejbližší době.
Otázka na závěr: Plynou z používání
elektronických formulářů nějaké výhody
pro město?
Odpověď: Účastí v pilotním projektu
ministerstva vnitra, známého jako iniciativa „Podaná ruka“, získalo město zdarma řešení formulářového systému, které
má komerční hodnotu přes 700 tisíc Kč.
Pokud se systém rozšíří, odpadne úředníkům nepříjemná povinnost odmítat
nesprávně vyplněné podání a vracet je
k opravě, což přinese úspory poštovních
poplatků. Přiznejme si – kdo z nás může
s čistým svědomím prohlásit, že dokáže
napoprvé a správně vyplnit jakýkoliv
formulář?
Ve virtuálním rozhovoru
rozmlouvali ing. Bohumil Sajdl, CSc.,
a Jaroslava Cimrmanová, odbor informatiky
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Nebezpečné stromy mizí. Pracovníci Správy a údržby silnic Středočeského kraje se sídlem
v Kladně začali v minulých dnech s kácením osmi nejnebezpečnějších stromů v topolové aleji
lemující Radotínskou ulici při vjezdu do Černošic. Větve a kmeny pokácených stromů likvidují
a odvážejí pracovníci odboru technických služeb města.

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

7.00 – 17.00
16.00 – 19.00

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

Sběrné místo se nachází v areálu odPytle na bioodpad jsou pouze dočasboru technické služby, Topolská 660,
ným nouzovým řešením. V praxi se nám
Černošice-Mokropsy. Bližší informace na
velice osvědčily svozové nádoby (tzv. kontel.: 251 641 183.
tejnery na bio), se kterými se nejen velice
Frekvence svozu bioodpadu
dobře manipuluje, ale jsou i ekonomicky
v letním období
výhodnější.
Svoz bioodpadu firmou Rumpold bude
Za odbor technické služby Renáta Petelíková
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Den Země je příležitostí k úklidu našeho města
Černošická mládež, které není lhostejné, jak vypadá naše město, vás zve na úklidové oslavy Dne Země, jež se budou konat 18. dubna. Uklízecí „čety“ se sejdou
v 9.00 na čtyřech místech, a to v Horních Černošicích v ulici Třebotovská, dále
pod černošickým jezem u klubovny Junáka, na Vráži u samoobsluhy u Vávrů
a v Mokropsech u sídla technických služeb. Jsou zváni všichni, od nejmladších
po nejstarší. Uklízet budeme dopoledne na všech stanovištích od 9.00, zhruba
do 12.00. S sebou si vezměte hlavně pracovní rukavice a na sebe dobré pracovní
oblečení, nesmí chybět dobrá nálada a chuť do práce. Kdo máte čas, přijďte, ať se
můžeme v Černošicích cítit ještě lépe.
Pracovníci odboru technických služeb zajistí igelitové pytle na sebraný odpad
a následný svoz na sběrné místo. Pro malé pomocníky bude jako každý rok zajištěna
drobná sladká odměna.

Srdečně zvou Ludmila, Magda a Ondřej

Při plošném úklidu dbejte prosím dopravního značení!!!
Plošné čištění města po zimním období započalo letos 9. března. Pracovníci
odboru technických služeb provádějí
toto čištění vlastními mechanizačními prostředky, které město v loňském
roce zakoupilo a jež nahradily v minulosti využívané placené služby firmy
Komwag. Úklid chodníků je zajišťován
pomocí malé mechanizace (obr. 1)

1

a ručně, plošný úklid komunikací pak
pomocí zametací nástavby na podvozku
Fumo (obr. 2).
Žádáme občany, aby respektovali
přenosné dopravní značení „Zákaz
zastavení“, které bude v dostatečném
předstihu umísťováno na komunikacích, kde bude plošný úklid zametacím
strojem probíhat.

2
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Řádění výrostků učinila přítrž hlídka městské policie

Ve čtvrtek 26. února ve večerních hodinách byla hlídka městské policie požádána
Policií ČR Řevnice o součinnost ve věci poškozování veřejně prospěšného zařízení
v Černošicích. Hlídka městské policie po příjezdu na místo zjistila několik mladíků,
kteří demolovali nejprve objekt trafiky na černošickém nádraží a poté i nejbližší
okolí. Mladíci byli předáni Policii ČR k zahájení úkonů trestního řízení.
Strážníci jsou mobilnější – V posled- obou mužů podezřelých z trestného činu
ních dnech můžete pozorovat strážní- krádeže proběhl na mostě. Oba pobertoky projíždějící černošickými ulicemi vé putovali do policejní cely.
na skútrech. Jde o dva stroje o obsahu Strážníkům pomohl svědek – Dne 19. úno250 kubických centimetrů, které zakou- ra v odpoledních hodinách došlo na
pilo město a jež mají strážníkům sloužit parkovišti u Tesca na Vráži k vloupání
při hlídkové činnosti, a to převážně k do- do osobního vozidla. Městské policii se
pravní službě. Hlídka na těchto strojích přihlásil svědek, jenž o krádeži a o muži,
je mnohem mobilnější a rychlejší než který ji provedl, podal strážníkům velmi
v osobních vozidlech a strážníci se tak přesné informace. Celá věc byla předána
dostanou i do míst, kam se automobi- službě kriminální policie a vyšetřování.
lem v žádném případě dostat nemohou.
Hlídková činnost se tak stává mnohem Pes srážku s autem přežil – 22. února
v odpoledních hodinách oznámila žena,
účinnější a dynamičtější.
že v obci Ořech srazila osobním voziRecidivista skončil v cele – 22. února
dlem psa. Zvíře bylo zraněno a silně
ve večerních hodinách oznámil hlídce
krvácelo. Strážníci věc oznámili skupině
městské policie obyvatel Dobřichovic, že
dopravních nehod Policie ČR a přivolali
na zahradě přistihl muže obhlížejícího
záchrannou služba pro zvířata. Pes byl
jeho dům. Poté, co na něj zavolal, dal se
převezen k veterinárnímu ošetření.
neznámý na útěk přes okolní pozemky.
Oznamovatel sdělil popis prchajícího, Zničené dveře musí zaplatit – 28. února
podle kterého jej hlídka v ulici Březová v nočních hodinách byla hlídka strážnív Dobřichovicích zajistila. Protože muž ků přivolána do Clubu Kino, kde dvaanemohl prokázat svoji totožnost, byl dvacetiletý mladík poškodil několik výpředveden na služebnu. Strážníci zjis- plní dveří. Strážníci pachatele převezli na
tili, že se jedná o celostátně hledaného úřadovnu, kde ke svému počínání podal
recidivistu, a eskortovali ho do policejní vysvětlení, následně byla celá věc jako
podezření z přestupku předána k procely.
Zloděje lapili na mostě – 23. února jednání městskému úřadu. Mladík bude
v časných ranních hodinách přijala hlíd- muset způsobenou škodu uhradit.

ka městské policie oznámení o vloupání
do nově otevřené cukrárny na Vráži.
Svědek krádeže udal strážníkům popis
a směr, kterým se dva neznámí lupiči dali
na útěk. Hlídka je poté dopadla v Dobřichovicích. Zákrok směřující k zadržení
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Zloděje peněženky dopadli – 3. března
v podvečerních hodinách byla hlídce
městské policie oznámena krádež peněženky z dámské kabelky, ke které mělo
dojí v provozovně Salonu Lucie. Hlídka
od okradené ženy obdržela podrobný

z města a okolí
popis osoby, jež se měla krádeže dopustit,
a poté zadržela asi šestadvacetiletého muže romské národnosti z okresu Trutnov.
Žena ho identifikovala jako osobu, která
se uvedeného činu dopustila. Zadržený
byl předán hlídce Policie ČR Řevnice
k dalšímu opatření. Při dalším prověřování bylo zjištěno, že byl teprve před šesti
dny propuštěn z výkonu trestu.
Řídili pod vlivem alkoholu – Ve dnech
11. až 13. března bylo hlídkami městské
policie přistiženo několik osob při řízení
motorového vozidla pod vlivem alkoholu. První byl muž z Ořecha, který řídil
svého Favorita od místní občerstvovny směrem k bydlišti. Další byl muž
z Dobřichovic, jenž se hlídce snažil ujet,
což se mu nepodařilo. Byl poté vyzván
k provedení orientační dechové zkoušky,
ale odmítl. Strážníci ho předali k dalšímu opatření Policii ČR. Třetí osobou
byl opět řidič v Dobřichovicích. Hlídka
ho zadržela při výjezdu z parkoviště
u vlakového nádraží a vyzvala k dechové zkoušce, která zadala podezření na
požití alkoholu. Řidič byl předán Policii
ČR Řevnice. Všem třem řidičům hrozí
ve správním řízení pokuta od 25 do 50
tisíc Kč a zákaz řízení na dva roky.
Pomalování garáží přijde draho – 15.
března v dopoledních hodinách přijala městská policie oznámení od muže
z Vestce s tím, že v obci kdosi pomaloval garáže. Po příjezdu hlídky na místo
se k oznámení připojilo několik dalších
občanů. Strážníci poté provedli nezbytná šetření, na jejichž základě vzniklo

podezření na čtyři mladíky ve věku
15 až 19 let. Ke svému činu se přiznali.
Celou věc převzala Policie ČR Jílové.
Způsobená škoda byla vyčíslena na
zhruba milión korun. Mladíkům krom
náhrady škody hrozí i trest za spáchaný
trestný čin.
Podezřelého si převzala kriminálka – 15.
března ve večerních hodinách vyjela hlídka městské policie do obce Ořech k prověření oznámení na trestný čin pohlavního zneužívání. Mladá dívka uvedla, že
rodinný přítel osahával její mladší sestru
a následně napadl otce, který dceru bránil. Hlídka na místě zadržela podezřelého
muže, jenž měl již v minulosti neshody
se zákonem, a převezla ho na služebnu
Policie ČR Hostivice. Tam si zadrženého
převzala služba kriminální policie a vyšetřování k zahájení trestních úkonů.
V autě zůstala uvězněna holčička – 20.
března v dopoledních hodinách byla
hlídka městské policie požádána o pomoc při otevírání automobilu, který se
patrně technickou závadou sám uzamkl.
Naneštěstí ve vozidle zůstala uzamčena
i dvouletá holčička zapnutá v dětské
autosedačce. Strážníci po příjezdu na
místo a po domluvě s majitelkou vozidla
poškodili výplň jednoho z oken automobilu a děvčátko vysvobodili. Mamince
pomohli zajistit bezodkladnou opravu
vozidla. Tímto bych chtěl poděkovat
i pracovníkům společnosti Femat Radotín za jejich vstřícný přístup při zajištění
opravy vozidla.
Gregor Dušička, vedoucí městské policie

Odchycená zvířata na webu
S platností od 15. března letošního roku zveřejňuje Městská policie Černošice na
oficiálních webových stránkách města www.mestocernosice.cz v části AKTUALITY informace o odchycených zvířatech včetně fotografie.
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z města a okolí

Účastníci výroční schůze Červeného kříže zvolili nový výbor

Mokropeská hasičárna byla 21. února místem konání výroční schůze Českého Červeného Kříže. Po přivítání všech zúčastněných bylo jako vždy vzpomenuto na ty, které
nás v uplynulém roce opustili. V našich řadách tak vznikla další mezera, která asi
nebude nikdy doplněna vzhledem k nezájmu mladých lidí o tuto záslužnou práci.
Vyslechli jsme zprávu o činnosti, kterou
za výbor vypracovala sestra Borovičková.
Stále je velký zájem o kulturní činnost.
Tak jako každý rok chceme uskutečnit
i letos jednodenní výlety. Snažíme se
o to, aby byly cenově dostupné. Zároveň
chceme navštívit místa, která jsou pro nás
zajímavá, navíc ještě neznámá:
29. dubna (8.00) – Pičín, Hluboš, Příbram (150 Kč); 24. června (6.30) – Drážďany, Jilemnice, H. Branná, Vrchlabí (300 Kč);
22. července (7.00) – H. Týn, Domažlice,
Draženov (300 Kč); 26. srpna (7.00) – Stráž
n. Než., Jemčina, Soběslav (300 Kč); 23. září
(7.00) – N. Město n. M., Opočno, Dobruška (300 Kč); 14. října (7.00) – Domousnice,
Sobotka, Vesec u S. (200 Kč).
V případě volných míst rádi uvítáme

účast i dalších zájemců.
S přihlédnutím ke zdravotnímu stavu pí
L. Zmatlíkové, Z. Fraňkové a B. Studecké
byla ukončena jejich činnost ve výboru.
Poděkování a květiny byly jen malou
odměnou za jejich poctivou práci pro
ČČK. Současně byl zvolen nový výbor ve
složení: Alexandra Boušková (předseda),
Václava Raková (jednatel), Libuše Fialová
(pokladník), Stanislava Hradiská (člen),
Věra Váňová (člen).
I nadále chceme spolupracovat s ostatními organizacemi v našem městě. Žádáme vás proto, abyste se v případě potřeby
zajištění zdravotnického dozoru obraceli
na nově zvolenou předsedkyni Alexandru
Bouškovou (mobil: 728 098 886).
Václava Raková

Lidový soubor Pramínek hledá dobrodince

Zvykli jsme si setkávat se s dětmi z černošického lidového souboru Pramínek při nejrůznějších příležitostech. Dělají nám radost
při tradičním koledování před Vánocemi
u kapličky, při vynášení Morany, o Májích,
na pouti… Často nás i reprezentují na soutěžích, přehlídkách a při oficiálních akcích
města. Jsou to naše děti a jejich práce je
stejně poctivá a opravdová jako všech, kteří
se o ně v čele s Marcelou Látalovou roky tiše
starají. Marcela a maminky tančících dítek
pečlivě opatrují, opravují a udržují všechny
kroje, z nichž některé kousky jsou už historické. Velká část akcí se koná ve školním roce, kdy jsou děti dostupné, ale kdy je také po
většinu času chladno a sychravo. Naše kroje
sestávají z blůziček, vestiček, sukní nebo
šatů z bavlněného plátna. Zimní variantou
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jsou kabátky z tenkého flanelu nebo pracího
sametu a není jich ani dostatek. Proto se
obracíme na všechny, které jsme kdy potěšili,
o pomoc. Chtěli bychom doplnit kroje o teplé
kabátky, kožešinové vestičky a plédy tak,
abychom nebrali ke krojům prošívané bundy
jako dosud a příští zimu dělali radost v plné
parádě. Každý, kdo by mohl pomoci sponzorským darem na nákup materiálu a ušití,
nebo kdokoliv, kdo by byl ochoten pomoci
právě materiálem či jeho zpracováním, ať
se nám laskavě ozve. Kontaktovat nás můžete na emailech: zus.cernosice@seznam.cz,
marcela.latalova@volny.cz, magdalena.capkova@seznam.cz, nebo přímo v budově
ZUŠ paní ředitelku Plzákovou na telefonu
603 595 592. Předem děkujeme všem, kteří
Magdalena Capková
pomohou.

z radnice

55. schůze rady města
konaná 26. ledna 2009
• I.

Odbor investic a správy majetku

rada souhlasí se stavbou rodinného
domu o jedné bytové jednotce na pozemku
parc. č. 4445/4 v ulici Zd. Lhoty; II. rada
souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy,
kterou se stavebník zaváže přispět na rozvoj
a obnovu vodovodu a kanalizace ve městě
částkou 40 000 Kč; III. rada uděluje výjimku
ze stavební uzávěry na povrch komunikace
Zd. Lhoty pro vybudování nájezdu k pozemku parc. č. 4445/4 pod podmínkou, že úpravy
chodníku včetně obrubníků budou provedeny tak, aby v žádném případě nebyl poškozen
asfaltový povrch komunikace

• I. rada souhlasí se stavbou rodinného domu o dvou bytových jednotkách na pozemku
parc. č. 2856/8 v ulici Pod Višňovkou podle
předložené situace; II. rada souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy, kterou se stavebník
zaváže přispět na rozvoj a obnovu vodovodu
a kanalizace ve městě částkou 80 000 Kč

• I. rada souhlasí s položením zemních kolektorů pro tepelné čerpadlo, stavbou pilířku
pro elektroměr na pozemku parc. č. 4305
a rekonstrukcí vodovodní přípojky k domu
č. p. 36 v ulici U Vodárny podle předložené
situace – nutno dodržet podmínky pro vstup
do komunikace; II. rada uděluje výjimku ze
stavební uzávěry

• rada nesouhlasí s udělením výjimky ze
stavební uzávěry na povrch komunikace Ostružinová pro výstavbu plynovodní přípojky
k pozemku parc. č. 2917/95
• rada souhlasí s přesahem požárně nebezpečného prostoru garáže na pozemek města
parc. č. 5125/27 v ulici Zd. Lhoty podle předložené situace
• rada žádá o předložení stanoviska odboru
dopravy k navrženému dělení a scelení pozemku č. k. 2980 a 2989/1

• rada ve věci Kácení dvaadvaceti topolů
kanadských ve Školní ulici revokuje své
usnesení ze 34. schůze rady města dne
17. 3. 2008 a souhlasí s náhradní výsadbou
– dub letní
• I. rada ve věci Povolení vjezdu do oblasti
„zákaz vozidel, jejichž okamžitá hmotnost
přesahuje 3,5 t“ v ulici V Horce souhlasí
s udělením výjimky z výše uvedeného zákazu
a souhlasí s povolením vjezdu vozidel, jejichž
okamžitá hmotnost nepřesahuje 12 tun; dojde-li provozem těžkých nákladních vozidel
k poškození komunikace, obrubníků, případně kanálových žlabů, zajistí žadatel opravu
bezodkladně na své náklady
• rada ve věci Žádost o provedení úpravy
vozovky asfaltem v křižovatce Havlíčkova, Majakovského na Vráži konstatuje, že v současné
době není možno z finančních důvodů tuto
úpravu vozovky realizovat
• rada

bere na vědomí rozsah projektovaných chodníků určených k rekonstrukci
z dotace Státního fondu dopravní infrastruktury

• rada souhlasí s objednáním geometrického plánu stavby Karlštejnská centrum
(v souvislosti s dokončením a kolaudací stavby
Karlštejnská centrum je nutné provést majetkoprávní převody pozemků mezi Středočeským
krajem a městem Černošice tak, aby vlastnictví
komunikace a chodníků odpovídalo současnému stavu dle hranic vymezených obrubníky
chodníků)
• rada bere na vědomí informaci o postupu
řešení koncepce vodovodních řadů v oblasti
Na Vápenici
• rada souhlasí s vícepracemi na rekonstrukci komunikace Kladenská podle předloženého soupisu
• rada souhlasí s vícepracemi na obnově
povrchu komunikace Lipová podle předloženého soupisu
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z radnice
• rada souhlasí se

zněním kupní smlouvy,
která se bude týkat prodeje částí pozemku
parc. č. 4893/1 v obci a k. ú. Černošice ve
vlastnictví města Černošice majitelům přilehlých nemovitostí

• rada souhlasí s ponecháním celkem čtyř
podnikatelských uzavřených smluv a navýšením částek za nájemné o roční míru inflace
6,3 %
Finanční odbor

• rada souhlasí s navrženým rozdělením
kladného hospodářského výsledku ZUŠ Černošice za rok 2008
• rada souhlasí s navrženým rozdělením
kladného hospodářského výsledku MŠ Karlická za rok 2008
• rada ve věci Přehled aktuálních titulů národních dotací na začátku r. 2009 bere předložený
přehled na vědomí a ukládá zainteresovaným
vedoucím odborů prošetřit a připravit podmínky pro jejich realizaci
Odbor kancelář starosty

• rada ve věci Uveřejnění záznamu ve Zlatých stránkách pro Prahu 2009/2010 souhlasí
s uveřejněním záznamu o městském úřadu
v navrženém rozsahu
Odbor územního plánování
a stavebního řádu

• I. rada bere na vědomí návrh zadání regulačního plánu pro lokalitu Vápenice, II. rada
bere na vědomí návrh zadání územního plánu Černošice
Odbor soc. věcí a zdravotnictví

• I. rada souhlasí s realizací projektu supervizních setkání na odboru sociálních věcí
a zdravotnictví; II. rada souhlasí s uzavřením
smlouvy k zajištění supervizích setkání
Technické služby

• rada odkládá své rozhodnutí ve věci náku-

pu sklápěcího návěsu za traktor John Deere
po schválení rozpočtu města pro rok 2009
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• rada souhlasí s nákupem digitální váhy pro
sběrné místo v objektu odboru technických
služeb (v souladu s platnými předpisy je třeba
vážit a evidovat nebezpečné odpady – barvy,
chemikálie, pneumatiky atd.)
• rada souhlasí s nákupem počítačového programu EVI (program se využívá pro evidenci
odpadů na sběrném místě a je schopen po
určitém období sumarizovat data a vytisknout
výkaz za určité období (roční, pololetní, čtvrtletní, dle potřeby)
Odbor kultury

• rada

souhlasí s nákupem dodávky LDV
Convoy v ceně 30 000 Kč

• rada souhlasí s poskytnutím finančního
příspěvku pro konání Mokropeského masopustu ve výši 18 000 Kč a ukládá finančnímu
odboru připravit příslušnou smlouvu
Různé

• rada

souhlasí s příspěvkem Občanskému
sdružení Tam Tam Mraveniště na pronájem prostor pro činnost sdružení ve výši
16 000 Kč a ukládá finančnímu odboru připravit příslušnou smlouvu

• rada souhlasí s tím, aby se město Černošice
připojilo k akci Vlajka pro Tibet
• rada ukládá odboru investic v rámci prováděné přeložky NN v ulici V Horce provést
i přeložku vedení veřejného osvětlení a instalaci nových svítidel (cca 5 ks).

56. schůze rady města
konaná 9. února 2009
Odbor investic a správy majetku

• rada

ve věci Nástavba prodejny č. p. 1054
– Karlštejnská ulice souhlasí s předloženým
návrhem za předpokladu, že budou dodrženy
regulativy územního plánu týkající se ploch
zeleně a parkování

• rada souhlasí se stavebními úpravami (přístavba zádveří, krytého automobilového stání

z radnice
a vybudování sedlové střechy) rodinného domu č. p. 1118 v Jedlové ulici

• I. rada souhlasí s vykácením stromů a křovinaté vegetace na pozemku města parc. č.
4271/27 v Radotínské ulici a pověřuje odbor
investic, aby řádně toto kácení projednal
s odborem životního prostředí; součástí povolení kácení bude rozhodnutí o náhradní
výsadbě v odpovídajícím rozsahu; II. rada
souhlasí s udělením plné moci společnosti
Radstav, s. r. o., k vyřízení pokácení vybraných stromů na pozemcích města 4271/12;
6177/1-PK 196/4, 4271/30-PK 81/2 v ul. Radotínská a k vynětí částí pozemků města
4271/12 o výměře 110 m² a 4271/30-PK 81/2
o výměře 50 m² ze ZPF v souvislosti s výstavbou čerpací stanice pohonných hmot v ul.
Radotínská
• I. rada nesouhlasí s osazením nového
nadzemního hydrantu na vodovodním řadu v Habřinách podle návrhu společnosti
Aquaconsult; II. rada ukládá odboru investic
prověřit nezbytnost instalace hydrantu

• rada souhlasí s propojením vodovodních
řadů v Tyršově ulici podle návrhu společnosti Aquaconsult (zlepšení zásobování nemovitostí v okolí pitnou vodou)

• I. rada ve věci Chodník v Radotínské ulici
ukládá odboru dopravy projednat umístění
dopravního značení „pozor chodci“ a odboru
technických služeb osadit schválené dopravní
značení; II. rada ukládá odboru technických
služeb prověřit možnost otevření vrat vedle
betonárky pro průchod pěších
• rada pro zpracování projektové dokumentace přeložek vybraných úseků vedení veřejného osvětlení a městského rozhlasu vybírá
nabídku Ing. Omáčky
• rada bere na vědomí Stížnost na stav komunikace v ulici Na Ladech a konstatuje, že
úprava komunikace bude realizována dle
finančních možností
• rada

bere na vědomí Petici za dokončení

Brusinkové ulice a konstatuje, že úprava komunikace bude realizována dle finančních
možností
• rada souhlasí se spolufinancováním vsakovacích těles umístěných po stranách Ostružinové ulice, které budou osazeny při vybudování dosud chybějícího úseku komunikace,
ve výši 18 918 Kč
• I. rada bere na vědomí stav jednání ve
věci spolufinancování rekonstrukce ulice
Ke Švarcavě; II. rada souhlasí s uzavřením
smluv o spolufinancování rekonstrukce
ulice Ke Švarcavě a pověřuje starostu města
podpisem smluv o poskytnutí finančního
daru
• rada bere na vědomí vyčíslení finančních
nákladů na připravované investiční akce pro
sestavení rozpočtu na rok 2009
• rada ve věci Připomínky k dopravnímu řešení v Karlštejnské ulici souhlasí se zněním
odpovědi na dopis žadatele
• rada souhlasí s přijetím cenové nabídky
společnosti CityPlan na vypracování projektové dokumentace dopravního značení v Karlštejnské ulici v úseku Riegrova – V Dolích
• rada souhlasí s vybouráním starého povrchu a položením nové dlažby v prostoru před
bývalou prodejnou zeleniny Karlštejnská
– centrum podle cenové nabídky fy EKIS
• rada ve věci Přijetí dotace na rekonstrukci ul.
Smetanova – 1. etapa bere na vědomí dopis
ministerstva financí o přidělení dotace a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení
• rada bere na vědomí rozsudek Nejvyššího
soudu ČR č. j. 330 do 1209/2006 z 26. 11.
2008
• rada souhlasí se záměrem pronájmu pozemků ve vlastnictví města Černošice fyzickým osobám na rok 2009
• rada žádá odbor investic zorganizovat
setkání zástupců rady města s projektantem
z fy SUDOP ve věci řešení rekonstrukce železničního koridoru
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z radnice
Finanční odbor

• rada schvaluje vyřazení opotřebovaného,
poškozeného a nefunkčního majetku pracoviště Černošice – odbory v budově MěÚ

• rada schvaluje přijetí sponzorského daru
(wap na mytí vozidel) a ukládá veliteli městské policie zaslat dárci poděkování

m rada schvaluje vyřazení opotřebovaného,
poškozeného a nefunkčního majetku z evidence základní školy

• rada schvaluje k odprodeji vozidlo Škoda
Felicia v nevyhovujícím technickém stavu
(po uvedení nově zakoupených vozidel do provozu)

Odbor soc. věcí a zdravotnictví

Různé

• rada bere na vědomí Zápis z 21. zasedání
komise sociální a zdravotní
• rada bere na vědomí Výroční zpráva komise
sociální a zdravotní za rok 2008
• rada souhlasí s přidělením uvolněného
bytu v podkroví DPS paní Zdence Podrabské
a jako náhradnici určuje paní Marii Slavíkovou
Technické služby

•

rada ukládá odboru technické služby navrhnout pravidla plakátové inzerce na vývěskách
města, včetně zapracování již v minulosti
schválených výjimek (výlep plakátů zdarma)
Městská policie

• rada ve věci Připomínky Ing. Göttelové týkající se dopravy v Karlštejnské ulici po zahájení provozu na nově zrekonstruované komunikaci konstatuje, že uvedené připomínky
jsou součástí řešení a budou realizovány
v závislosti na klimatických podmínkách
• rada bere na vědomí Zápis z 19. zasedání
komise školské a pro mládež.

57. schůze rady města
konaná 23. února 2009
Odbor investic a správy majetku

• rada souhlasí se stavbou kopané studny na
pozemku parc. č. 4229 v osadě Na Vírku

• rada v návaznosti na uzavření veřejnoprávních smluv s městem Rudná a obcemi Nučice, Jinočany, Zbuzany, Tachlovice a Dobříč
schvaluje nákup dvou vozidel formou finančního leasingu a doporučuje zastupitelstvu
města odsouhlasení nákupu

• rada

• rada schvaluje nákup zbraní k zajištění
výkonu veřejné správy v návaznosti na
uzavření veřejnoprávních smluv s městem
Rudná a obcemi Nučice, Jinočany, Zbuzany,
Tachlovice a Dobříč

• rada

• rada

schvaluje nákup výstražného opticko
akustického zařízení na nová vozidla městské
policie k zajištění výkonu veřejné správy v návaznosti na uzavření veřejnoprávních smluv

• rada souhlasí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy s obcí Chýnice a doporučuje předložit návrh veřejnoprávní smlouvy zastupitelstvu města
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souhlasí s rozšířením kabelové sítě
NN pro pozemek parc. č. 507/1 v Poštovní
ulici a pro rodinný dům č. p. 1606 v Kladenské ulici pod podmínkou uložení chrániček
pro vedení kabelu NN pod asfaltovým povrchem
ve věci Zrušení stávající a výstavba
nové trafostanice (TS) na sloupu – Radotínská
ulice – nesouhlasí s návrhem a doporučuje
jako vhodnější řešení osazení TS na stávajícím příhradovém stožáru na druhé straně
silnice (vedení kabelů protlakem pod komunikací)

• I. rada

nesouhlasí s udělením výjimky ze
stavební uzávěry na povrch komunikace
Ostružinová pro vybudování plynovodní
přípojky k pozemku parc. č. 2917/95 podle
dokumentace předložené 12. 2. 2009 a doporučuje stavebníkovi najít jiné řešení; II. rada

z radnice

souhlasí s úpravou obrubníků pro vybudování vjezdu na pozemek parc. č. 2917/95

• rada souhlasí s úhradou prací provedených

ků v prostoru Centra Vráž podle předložené
dokumentace

• I. rada

• rada souhlasí s dělením a scelením pozem• rada souhlasí s dělením a scelením pozemků parc. č. 2031 a 2036/3 v Hradecké ulici

• rada ve věci Rekonstrukce střechy rekreační

chaty č. e. 861 – osada Slunečná souhlasí za
podmínky, že průmět střechy na pozemek
(zastavěná plocha) je v souladu s regulativy
územního plánu a nebude překročen limit
zastavěnosti pozemku dle ÚP, a uděluje pro
tyto práce výjimku ze stavební uzávěry

• rada souhlasí s přístavbou rodinného domu č. p. 888 v Lidické ulici

při rekonstrukci Karlštejnská centrum dle
přiložené specifikace

ve věci Bytový dům Mokropsy vybírá studii fy Gauff Praha a ukládá oběma
místostarostům dále jednat o modifikaci
projektu; II. rada ukládá finančnímu odboru
připravit návrh modelu financování

• rada

ve věci Nájemní smlouvy uzavřené
na dobu neurčitou (1 smlouva – Sportovní
klub Kazín na část pozemku č. parc. PK 90/1
uzavřená od roku 1999 za symbolické nájemné 1 Kč/den) souhlasí s ponecháním této
uzavřené smlouvy pod podmínkou, že SK
Kazín odstraní poškozenou nevzhlednou
mobilní buňku, která je umístěna vedle
šaten SK

• rada souhlasí s osazením nového nadzem- • rada souhlasí s uzavřením 18-ti nájemních
ního hydrantu na vodovodním řadu v Habřinách podle návrhu společnosti Aquaconsult

• rada

souhlasí s poskytnutím finančního
příspěvku ve výši 17 000 Kč na vybudovanou tlakovou kanalizační přípojku k domu
č. p. 97 v Komenského ulici

• rada ve věci Návrh vypracování vyhlášky
omezující počet bytových jednotek v rodinném
domě – bod pro jednání zastupitelstva konstatuje, že určení počtu bytových jednotek v RD
nelze omezit obecně závaznou vyhláškou
a uvedená problematika je řešena v návrhu
regulačních plánů, které zahrnují rozhodující
plochy nezastavěných území města, na které
se toto omezení bude vztahovat

• rada ve věci Havarijní stav Karlické ulice
v úseku před domy SBD – bod pro jednání zastupitelstva ukládá odboru technické služby,
aby na části komunikace, která je na pozemku ve vlastnictví města, provedla nezbytné
sanační práce zajišťující sjízdnost
• rada

souhlasí s napojením kanalizačního
řadu z Poštovní ulice do řadu ve Fügnerově
ulici – prodloužení o cca 25 m za nabídkovou cenu 64 730 Kč

smluv na pozemky nesloužící k podnikání
s regulovaným nájemným na rok 2009
Finanční odbor

• rada projednala závěrečný účet za rok 2008
a doporučuje jej zastupitelstvu ke schválení

• rada projednala návrh rozpočtu města pro
rok 2009 a doporučuje jej zastupitelstvu ke
schválení

• rada

bere na vědomí výši hospodářského
výsledku MŠ Topolská za rok 2008 a souhlasí
s jeho navrženým rozdělením

• rada

bere na vědomí výši hospodářského
výsledku ZŠ Černošice za rok 2008 a souhlasí s jeho navrženým rozdělením

• I. rada projednala odpisové plány jednotlivých školských zařízení a souhlasí s poskytnutím příspěvku města na tyto odpisy

• rada bere na vědomí přehled zůstatků fondů u školských zařízení zřízených městem
Odbor kancelář tajemníka

• I. rada bere na vědomí postup při přípra-

vě vyhlášky v oblasti veřejného pořádku;
(pokračování na str. 28)
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z radnice

Nové městské centrum pod školou

Rozvoj města je jedním z hlavních úkolů pro jeho vedení. Ve spolupráci s urbanisty byl
podrobně analyzován stávající stav zástavby Černošic a byly stanoveny další směry rozvoje.
Město se totiž nemůže rozvíjet pouze další zástavbou rodinnými či bytovými domy.
Součástí rozumného rozvoje je i paralelní
„Prostor před školou tvoří rozptylovou
realizace potřebné městské infrastruktury, plochu s motivem vodního prvku, který zde
což není jen vodovod a kanalizace či silnice, pramení. Dále sestupujeme do centra nové
ale i potřebná občanská vybavenost - ob- obytně-obchodní skupiny, kde se rozprostírá
chody, služby, školská zařízení, stavby pro náměstí obklopené vyššími budovami (uvasport a volný čas atd. Specifikou Černošic žovány třípodlažní). Objekty vytvářejí mezi
je absence „tradičního“ náměstí, čili místa, sebou proluky, které budou částečně či zcela
kde se přirozeně koncentrují uvedené prvky zastřešeny lehkými stříškami a budou vytvářet
občanské vybavenosti. Historická lokální možnost venkovního posezení při kavárně, obcentra v Černošicích a Mokropsech nejsou chůdku apod. Oproti servisním komunikacím,
schopna plnit funkce moderního centra, které přiléhají k objektům z odvrácené strany,
jež by právě soustřeďovalo tu občanskou je náměstí zvýšeno, čímž je umožněn vjezd do
vybavenost, kterou Černošice v současnosti 1. suterénu těchto budov. Takto vzniklé terasy
potřebují, a zároveň vytvářelo pocit klido- právě ve zmíněných prolukách určených pro
vého prostoru evokujícího „pocit náměstí“. posezení umožní i velice lákavé panoramaticNávrhem urbanistů je vytvořit proto takový ké pohledy: na jižní straně na Brdské lesy na
prostor na „zelené louce“ pod mokropeskou přilehlých svazích.
školou. Tento prostor nabízí několik výhod,
Na obou krajích území – jižním i severním
které jej předurčují takovým moderním – jsou situovány obytné zóny s uliční osnovou
centrem se stát:
soustředných čtvrtkružnic se středem ve vý-

•

dostatečně veliká plocha v podstatě v centru současně zastavěného území města

•

vzhledem k poloze školy místo s potencionálně dostatečným pohybem obyvatel

•

blízkost vlakové zastávky a napojení na uvažovanou městskou autobusovou dopravu

•

poloha přímo na ose plánovaného pěšího
koridoru spojující staré Černošice a Mokropsy.

Zadání architektům bylo vytvořit první
návrh řešení tohoto prostoru, jenž by byl
v souladu se zájmy rozhodujících vlastníků
dotčených pozemků a zároveň zahrnoval
požadavky města na takové centrum, které
jsou prioritou celého záměru. Výsledkem
je studie, která navrhuje centrální prostor
s přiléhajícími obytnými skupinami. Slovy
autora studie:
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chodních rozích řešeného území.

Náměstí bude sloužit k obchodním, relaxačním či společenským aktivitám a předpokládá se, že bude doplněno stromy a vodním
meandrem pokračujícím z pramene u školy.
Architektonicky je zamýšleno použití ploch
z režného zdiva minimálně doplňovaného
omítkovou architekturou. Jako zcela nevhodné
se jeví objekty s lehkým obvodovým pláštěm.
Toto řešení počítá s navázáním na sportovní potenciál představovaný přistavovanou
tělocvičnou, objektem plaveckého bazénu
a wellness centra“.
Představením tohoto projektu otevíráme
širokou diskuzi s veřejností, protože se
jedná o zásadní zásah do rozvoje Černošic,
který podstatně ovlivní další rozvoj našeho
města.
Michal Jirout, Michal Strejček

z radnice
(pokračování ze str. 25)
II. rada ukládá odboru kancelář tajemníka
vypracovat návrh obecně závazné vyhlášky
k regulaci v oblasti veřejného pořádku
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

• rada bere na vědomí Zápis z 22. zasedání
komise sociální a zdravotní

Odbor územního plánování
a stavebního řádu

• I. rada bere na vědomí návrh žadatelky na

změnu územního plánu sídelního útvaru
Černošice (jde o pozemky č. parc. 1132, 1133/
1, 1135/2 a 1134 v kat. území Černošice, které
chce žadatelka nově zařadit mezi pozemky
s čistým bydlením; současné funkční využití
pozemků č. parc. 1132, 1133/1 a 1135/2 v kat.
území Černošice je podle ÚPNSÚ Černošice
– VV – Plochy veřejného vybavení a stavby
veřejně prospěšné; současné funkční využití
pozemku č. parc. 1134 v kat. území Černošice
je podle ÚPNSÚ Černošice – SR – Sportovní
a rekreační plochy); II. rada doporučuje zastupitelstvu, aby návrhy žadatelky zamítlo
z důvodu nedostatku počtu míst v předškolních zařízeních; III. rada ukládá místostarostovi PhDr. Michalu Jiroutovi, aby v souladu
s § 46 odst. 3 stavebního zákona předložil
návrh žadatelky zastupitelstvu města k rozhodnutí na nejbližším zasedání
Odbor kultury

• I. rada souhlasí s přidělením grantů z fon-

du kultury města Černošice dle návrhu kulturní komise; II. rada žádá příjemce dotace
fy ŠIBA o předložení návrhu programové
skladby pro rok 2010 (přehled kulturních aktivit, na jejichž realizaci bude užita přidělená
dotace města)

• rada

souhlasí s návrhem, aby při tisku
dokumentů na tiskárně (je součástí počítačů
poskytujících v městské knihovně přístup na
internet zdarma) byl vybírán poplatek ve
výši 1 Kč za 1 stránku
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• rada

souhlasí s tím, aby v Černošicích
byl natáčen pořad Cyklotoulky s Michalem
Jančaříkem, a ukládá vedoucímu odboru
kultury zajistit sponzora, který uhradí 50 %
nákladů
Městská policie

• rada

souhlasí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy s obcí Drahelčice a doporučuje
předložit návrh veřejnoprávní smlouvy zastupitelstvu města

• rada

souhlasí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy s obcí Tachlovice a doporučuje
předložit návrh veřejnoprávní smlouvy zastupitelstvu města

• rada

souhlasí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy s obcí Úhonice a doporučuje předložit návrh veřejnoprávní smlouvy zastupitelstvu města
Technické služby

• I. rada ukládá odboru technické služby při-

pravit návrh řešení na odstranění graffiti na
stavbách ve vlastnictví města; II. rada ukládá
odboru technické služby připravit návrh na
odstranění graffiti z ploch v soukromém
vlastnictví; III. rada ukládá městské policii
připravit návrh na poskytnutí odměny ve
výši 5 000 Kč osobě, která upozorní na aktivní činnost sprejera
Různé

• rada

bere na vědomí Zápis ze zasedání
Svazku obcí – Region Dolní Berounka konaného 4. 12. 2008 ve Svatém Janu pod Skalou

• rada

ve věci Zavážení řeky pod jezem (na
druhé straně řeky) ukládá odboru životního
prostředí prověřit, zda došlo k zavezení řeky,
a případně vyzvat k nápravě

• rada bere na vědomí informace o přípravě
Ekologických opatření – úspora energie a postup prací na úsporných opatřeních.

z města a okolí

Z historie Dolních Mokropes – IV

Dalším zajímavým místem s dlouhou historií je kaplička, v jejíchž prostorách se dnes
pořádají výstavy a jiné kulturní akce. Ale ještě donedávna tomu tak nebylo.
Na návrh pana Tomáše Kutila ze dne
17. 3. 1903 byl v obci založen Sbor dobrovolných hasičů a za 800 korun rakouských
byla panu Tůmovi zadána stavba hasičské
zbrojnice na stříkačku a nářadí. Zbrojnice
sloužila hasičům až do roku 1950. Jak se
sbor rozrůstal a vybavení modernizovalo,
potřeboval více prostoru, a proto se přestěhoval „do většího“.
Součástí hasičské zbrojnice byla na její
opačné straně otevřená kaplička s dřevěnou
sochou sv. Václava v životní velikosti. Podle
pamětníků tu stála asi od roku 1903 do roku
1947, kdy se ji rozhodli členové Podpůrného
spolku Rozkvět renovovat. Na své místo se

však už nevrátila, neboť komunističtí mocipáni si to nepřáli. Socha ležela zabalená
v látce na půdě u Sklenářů až do roku 1988.
Až při příležitosti oslav 900. let trvání obce
se sv. Václav mohl vrátit na své místo.
Zbrojnice po léta sloužila různým účelům a chátrala. Jako poslední ji využívali
zahrádkáři, a to jako sklad a prodejnu
hnojiv. Až v září 2003 se smutně vyhlížející stavbička dočkala opravy. Při jejím
zahájení však neznámý lapka ukradl sochu
sv. Václava.
Ve zvoničce na střeše kapličky býval
zvon, který za 2. světové války zabavili
nacisté pro válečné účely. Za peníze z veřejné sbírky byl ve zvonařské dílně
Manoušků na Zbraslavi ulit nový
40 kilogramů vážící zvon. Rovněž
za peníze z veřejné sbírky zhotovil
místní výtvarník Jiří Altman novou sochu sv. Václava. Po skončení
opravy kapličky v roce 2006 se
tak na své místo vrátili sv. Václav
i zvon. Stalo se tak 27. října v předvečer Dne vzniku samostatného
Československa. Svěcení vykonal
jáhen Michal z řevnické farnosti.
A tak se znovu můžeme těšit
z tichého, zasněženého vánočního
večera, kterým se nese velebný
hlas zvonu jako za časů našich pra
pra prababiček.
Před kapličkou stojí litinový kříž
s letopočtem 1888, na okraji parčíku je pomník obětí 1. a 2. světové
války, postavený v roce 1933. Malý
zvon (umíráček) je ve zvoničce
márnice na hřbitově.
Milena Křížová
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Přijďte si zahrát na zobcovou flétnu. Jen tak, pro radost.
Příjemnou atmosféru připravily účastníkům tradičního setkání seniorů, kteří přijali
pozvání a přišli do DPS společně oslavit svá
významná životní jubilea, sestry Riškovy.
Mladší Lidka jim zahrála lidové písničky,
starší Stázka pak Menuet od Ludwiga van
Beethovena. Obě dívenky, žákyně paní
učitelky Pavlíny Tomášové ze ZUŠ, hrály
na drobný dechový nástroj, jemuž se říká
zobcová flétna. Nástroj, pomocí kterého lze
procvičovat dýchání, zručnost a obratnost
prstů, sluch, fantazii i paměť. Tedy vše, co je
třeba k plnohodnotnému životu. A protože
vystoupení obou malých flétnistek byla přítomna i paní místostarostka Helena Langš-
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ádlová, slovo dalo slovo a po domluvě s paní
učitelkou Tomášovou se pro seniory zrodila
nabídka: Přijďte se naučit hrát na zobcovou
flétnu. Vždyť hudba není jen nekonečný dril,
ale přináší fyzickou a duševní svěžest a především radost. Takže kdo bude mít zájem, může
zavolat paní Marcelu Haspeklovou z oddělení
sociální pomoci (tel.:251 081 529), která sdělí
podrobnosti.
Vedle nabídky výuky hry na flétnu pozvala paní místostarostka všechny seniory
do Clubu Kino na pestrou paletu pořadů
připravených především pro ně, ale i na
ostatní kulturní pořady organizované měs(sj)
tem. Vstup je zdarma.

z města a okolí

Černošice získaly dvě ocenění v soutěži Zlatý erb
Představitelé města a úřadu se 25. března zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledků krajského kola soutěže O nejlepší
webové stránky a elektronické služby měst
a obcí, nazvané Zlatý erb. Výsledky neby-

ly předem známy, proto jsme byli potěšeni tím, že naše město obsadilo 3. místo
v kategorii Nejlepší elektronická služba
SMS – služba „Rozhlas do kapsy“. To ale
nebylo všechno, neboť Černošice získaly
ještě další ocenění. A to
za 1. místo v téže kategorii, tentokrát za „Vyvolávací systém na Internetu
Webcall“. Pomocí tohoto
systému se na městském
úřadu v Podskalské ulici
můžete objednat z domova a přijít si vyřídit
své záležitosti v přesně
stanovenou dobu, tedy
bez front a čekání. Kompletní výsledky krajských
kol najdete na www.zlatyerb.obce.cz.
Ing. Jana Ullrichová,
vedoucí odboru kancelář starosty

1 Zleva Ing. Jana Ullrichová, místostarostka Helena Langšádlová a vedoucí odboru
informatiky Ing. Bohumil Sajdl při slavnostním přebírání jedné z cen.

Josefské výtvarné a hudební
setkání seniorů a dětí v DPS

Na Josefa, 19. března, se v Domě s pečovatelskou
službou konala tvůrčí dílna seniorů a dětí z výtvarného ateliéru Základní umělecké školy, věnovaná
velikonočnímu malování kraslic. Všichni se moc
snažili, neboť na autory nejkrásnějších kraslic čekaly odměny. Hlavní cenu (živého králíčka a k tomu
ještě velikonoční květinu) získala za své dílo paní
Milada Besserová z DPS (na snímku). Milým zpestřením pro všechny přítomné bylo vystoupení paní
učitelky Pavlíny Tomášové ze Základní umělecké
školy, která zazpívala několik staročeských písní.
Miroslav Strejček, pracovník sociální péče
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Hokejisté vyhráli krajskou soutěž, těšme se na atraktivní soupeře
S výrazným bodovým náskokem vyhráli hokejisté A týmu SK
Černošice krajskou soutěž a postoupili do krajského přeboru
Středočeského kraje. Nejlepším střelcem se stal Jiří Hlinka, který
v dresu Sparty a Slavie získal tři tituly mistra republiky.
Stejně neslavně skončil v krajském
V příští sezóně se
přeboru
tým dorostu, v tabulce mu patří
fandové mohou těšit na
nejspodnější
místo.
velice kvalitní týmy z Velkých Popovic,
tradiční to hokejové bašty, Slaného, který 4–5 třída – po odchodu několika hráčů
ještě loni hrál II. národní ligu, Rakovníka do pražských týmů se mužstvo stabilizoči Králova Dvora.
valo a od konce října předvádělo kvalitní
B tým – letos v okresní soutěži obsadil hru. Každému soupeři bylo zdatným pro„až“ druhé místo. Pokořil jej jeho věčný tivníkem. V týmu bojovaly i sestry Jůzkorival – Sokol Solopisky. Nejlepším střel- vy a patřily k nejlepším.
cem se stal Michal Kovařík s 32 góly.
Minihokej – po úspěšném náboru se staJunioři – skončili v krajském přeboru po- bilizoval počet hráčů a mužstvo na turnaslední. Předpoklad, že zasáhnou do bojů jích odvádělo dobré výkony. Stává se líhní
nových talentů pro černošický hokej. (sj)
o čelo tabulky, tak skončil neslavně.

Krajská soutěž mužů
Pořadí Tým
1
SK Černošice
2
Spartak Příbram
3
Kutná Hora B
4
Tatran Sedlčany
5
HC Roudnice B
6
St. Poděbrady
7
HC Kladno 88
8
HC Benátky B
9
Hvězda Kladno
10
HOSK Dobříš
11
Sokol Řendějov

Z
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

V
17
16
15
10
11
10
10
7
6
5
3

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
3
4
5
10
9
10
10
13
14
15
17

Skóre
151 : 64
139 : 80
121 : 61
92 : 86
87 : 65
84 : 67
100 : 108
86 : 137
80 : 136
79 : 117
62 : 160

Body
52
46
44
33
32
32
29
20
18
15
9

Skóre
175 : 36
83 : 83
98 : 83
64 : 96
68 : 128
51 : 113

Body
59
38
33
20
18
12

Krajský přebor juniorů
Pořadí Tým
1
HC Benátky n.J.
2
HC Berounští M.
3
Junior Mělník
4
St. Kutná Hora
5
HK LEV Slaný
6
SK Černošice
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Z
20
20
20
20
20
20

V
20
12
11
7
6
4

R
0
0
0
0
0
0

P
0
8
9
13
14
16

z města a okolí

Krajský přebor dorostu
Pořadí Tým
1
Velké Popovice
2
Letci Letňany B
3
HC Berounští M
4
Junior Mělník
5
HK Kralupy n.V.
6
Spartak Vlašim
7
St. Kutná Hora
8
Slavoj Zbraslav
9
SK Černošice

Z
24
24
24
24
24
24
24
24
24

V
20
19
17
16
14
11
5
3
3

R
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
4
5
7
8
10
13
19
21
21

Skóre
155 : 54
169 : 48
136 : 61
150 : 85
132 : 55
104 : 123
80 : 155
47 : 197
47 : 242

Body
60
58
49
49
41
33

Skóre
163 : 54
156 : 50
104 : 73
88 : 89
94 : 104
71 : 87
61 : 79
62 : 104
46 : 205

Body
45
41
27
22
22
19
16
15
5

16
9
9

Krajský přebor 4. + 5. tříd
Pořadí Tým
1
Spartak Vlašim
2
Letci Letňany B
3
St. Poděbrady
4
Slavia Praha B
5
HC Benešov
6
HC Rakovník
7
SK Černošice
8
Kutná Hora
9
HC Dobříš

Z
24
24
24
24
23
23
23
23
24

V
22
20
12
11
9
8
6
6
1

R
1
1
3
0
4
3
4
3
3

P
1
3
9
13
10
12
13
14
20

Borci A týmu, kteří vybojovali první místo v krajské soutěži mužů
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Kazínští fotbalisté dobře hospodaří, hůře trénují
Zhruba v duchu titulku tohoto článku
se nesla valná hromada členů oddílu SK
Kazín, která se v restauraci Na hřišti konala
v sobotu 14. března. Předsednictvo mohlo
konstatovat, že i přes značné předloňské
výdaje skončil rozpočet klubu za rok 2008
jako vyrovnaný, nicméně varovalo před
přílišným „utrácením“. Nejen předsednic-

tvo, ale v diskusi i ostatní členové klubu si
pak navzájem postěžovali na tréninkovou
morálku, především A týmu. Další nepříliš
radostnou událostí bylo ukončení, snad
dočasné, činnosti družstva dorostenců. Příjemnější událostí pak bylo vyhlášení Pavla
Vosky, kazínského „srdcaře“, osobností roku
(sj)
(na snímku se svou trofejí).

Hrací den sobota – domácí zápasy
Kazín
Kazín
Kazín
Kazín
Kazín
Kazín

–
–
–
–
–
–

Holubice
Horoměřice
Lety B
Středokluky
Dobříč
Dobrovíz

4. 4.
25. 4.
9. 5.
23. 5.
6. 6.
20. 6.

16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Hrací den neděle – domácí zápasy
Kazín
Kazín
Kazín
Kazín
Kazín
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B
B
B
B
B

– Čisovice B
– Černošice B
– Choteč B
– Dobřichovice B
– Všenory B

12. 4.
19. 4.
3. 5.
17. 5
14. 6.

16.30
17.00
17.00
17.00
17.00
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V Turnaji bratří Kobranových letos bojovali nejmenší hokejisté

Už 4. ročník Turnaje bratří Kobranových, asi nejslavnějších plejerů v dějinách černošického hokeje, uspořádal letos oddíl SK Černošice jako turnaj
žáků 1. tříd a mladších.
Turnaj byl vyvrcholením první sezóny nováčků, kteří loni rozšířili řady černošických
hokejistů. Díky masivní mediální kampani a zlepšené práci trenérů i funkcionářů se podařilo přilákat
na tréninky více než 40 dětí ve věku od 4 do 8 let.
V posledním období nevídané množství! Někteří
odpadli, většina ale vydržela.
Nejmladší hokejisté, kteří pravidelně a poctivě
v této sezoně trénovali, dostali příležitost okusit
atmosféru „pravého“ utkání. A aby se mohli zapojit
opravdu všichni, postavili trenéři dvě mužstva –
žluté a červené. Ta pak systémem „každý s každým“
změřila síly s hosty z Benešova a Letňan. Rodiče,
prarodiče i četní fandové jim na stadiónu vytvořili
skvělou atmosféru, a tak se po lítých bojích kluci
i děvčata rozcházeli plni skvělých sportovních záMartin Jůzek
žitků.
4 Tradiční sponzor turnaje, starosta města Aleš
Rádl, věnoval i letos malým borcům sadu kvalitních
hokejových holí.
2 Červení vybojovali v turnaji druhé místo, žlutí obsadili místo čtvrté
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Zápasy fotbalových týmů SK Černošice na měsíc duben
A – mužstvo

Dorost

4. 4.
11. 4.
18. 4.
25. 4.
2. 5.

Dobřichovice – Černošice
Černošice – Průhonice
D. Břežany – Černošice
Černošice – Jinočany
Čisovice – Černošice
B – mužstvo

(16.30)
(16.30)
(17.00)
(17.00)
(17.00)

5. 4.
19. 4.
26. 4.
3. 5.

Čisovic B – Černošice B
Kazín B – Černošice B
Černošice B – Jinočany C
Klinec – Černošice B

(16.30)
(17.00)
(17.00)
(17.00)

18. 4.
25. 4.
2. 5.

Černošice – Klinec
Dobřichovice – Černošice
Černošice – Roztoky
Žáci

(13.30)
(10.15)
(13.30)

25. 4.
2. 5.

Dobříč – Černošice
Černošice – Horoměřice
Přípravka

(15.00)
(10.00)

11. 4.
26. 4.
2. 5.

Rudná – Černošice
Všenory – Černošice
Roztoky – Černošice

(10.00)
(10.00)
(9.00)

Humanitární sbírka v dubnu a v květnu
Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s městem vyhlašuje humanitární sbírku letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské), lůžkovin, prostěradel,
ručníků, utěrek, záclon, látek, domácích potřeb (nádobí bílé i černé, skleničky – vše
jen funkční), dále peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek. Nebereme
ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky. Sbírka se uskuteční v budově
městského úřadu v Karlštejnské ulici číslo 259 v prostorách bývalého papírnictví, a to
od středy 22. dubna do pátku 24. dubna v době od 8.00 do 19.00. Dalšími sběrnými
dny budou středa 13. května a čtvrtek 14. května opět od 8.00 do 19.00. Darované věci
prosíme zabalit do igelitových pytlů či krabic, aby nedošlo k jejich poškození během
Děkujeme za vaši pomoc (www: diakoniebroumov.org).
transportu.

Zápis do Mateřské školy Topolská se uskuteční 6. května
Mateřská škola Černošice, Topolská 518, vyhlašuje zápis dětí do MŠ na školní rok
2009/2010. Zápis se bude konat ve středu 6. května od 10.00 do 15.00 v budově školy.
K zápisu se dostaví rodič nebo zákonný zástupce dítěte a přinese s sebou rodný list
dítěte a potvrzení o trvalém pobytu (občanský průkaz).
Kateřina Mandová, ředitelka školy

Nabídka možnosti elektronického střežení objektů
Městská policie Černošice v rámci prevence kriminality města Černošice a na základě oprávnění přispívat k ochraně a bezpečnosti osob
a majetku dle ustanovení § 2 zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů nabízí všem osobám, které mají objekt
nebo provozovnu v katastru města Černošice možnost napojení bezpečnostního systému na městskou policii. Všechny potřebné informace
Vám budou podány na tel. 605 255 450
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Zápis do Mateřské školy Karlická se bude konat 29. dubna
Mateřská škola Černošice, Karlická 1170, vyhlašuje zápis dětí do MŠ na školní rok 2009/
2010. Zápis se bude konat v budově školy ve středu 29. dubna 2009 v době od 13.00 do
17.00. K zápisu se dostaví rodič nebo zákonný zástupce dítěte a přinese s sebou rodný list
Alena Janovská, ředitelka školy
a doklad o trvalém pobytu.

kultura

Kulturní akce v dubnu a v květnu
Duben
8. 4.
12. 4.
18. 4.
23. 4.
23. 4.
26. 4.

Club Kino (20.00) – Klika+Columbella – pěvecký sbor Gymnázia Oty Pavla Radotín
Club Kino (18.00) – Karel Hašler: Písničkář, který nezemřel; vstup zdarma
Club Kino (20.30) – Janet Robin (USA), Oskar Petr a Vlaďa Dvořák
ZUŠ (19.00) – Housle v proměnách staletí – vystoupí komorní soubor Viola d´Amore
Club Kino (16.00) – Senior klub: Radek Novák; vstup zdarma
Club Kino (19.00) – Divadlo Na Baterky: W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy
Květen

2. 5. Club Kino – Soutěžní přehlídka kapel Šiba Music Chance (semifinálové kolo)
9. 5. Staročeské máje, Černošice-Mokropsy, Masopustní náměstí
14.00 – Zahájení stylového jarmarku
14.00 – Třehusk – poberounská hudební skupina
14.45 – Průvod krojovaných účastníků
15.00 – Slavnostní zahájení, starosta města
15.05 – Vonička + Cimbálovka Kyčera, Čestlice
15.45 – Proměny, Řevnice
16.10 – Kolíček, Praha
16.40 – Akropolis – řecká hudba
17.30 – Pramínek, Černošice
17.50 – Dražba a kácení májky – hraje Pramínek
12.–16. 5. – Festival Jazz Černošice
23. 5. Club Kino – Soutěžní přehlídka kapel Šiba Music Chance (semifinálové kolo)
31. 5. Club Kino – Dětský den k Mezinárodnímu dni dětí

Velikonoční program katolických bohoslužeb
9. 4. Zelený čtvrtek – mše sv. v 19.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích
10. 4. Velký Pátek – obřady v 18.00 v kostele sv. Petra a Pavla v Radotíně
11. 4. Bílá sobota – velikonoční vigilie ve 20.00 v kostele sv. Martina v Třebotově
12. 4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – mše sv. Radotín (8.30), Černošice (10.30), Slivenec (15.50)
Katolická farnost Třebotov vás zve na slavnostní otevření komunitního centra MaNa
při kostele Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích, které se koná v neděli 19. 4. 2009.
Program: 10.30 – mše sv., poté žehnání komunitního centra a doprovodný kulturní proHubert Poul
gram. Hlavním celebrantem bude generální vikář P. Michael Slavík.
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Dětský karneval plný masek, soutěží a radosti
V sobotu 21. února uspořádala Tělocvičná jednota Sokol Černošice ve
spolupráci s Mateřskou školou Karlická
a mateřským centrem Mraveniště ve
své tělocvičně a v Clubu Kino tradiční
dětský karneval. Během odpoledne se
tu v doprovodu rodičů nebo prarodičů
sešla téměř stovka dětí, nejvíc bylo těch
nejmenších. Bylo pro ně připraveno
mnoho atrakcí a tradiční soutěže – hod
drátěnkou do lví tlamy, přitahování
autíčka, skoky v pytli, shazování ple-
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chovek míčky a nově zařazený řízený
tanec, který vedly paní učitelky z mateřinky Hanka a Hanka. K dalšímu
obveselení patřilo podbíhání, nakonec
ale i podlézání, švihadla. Vyvrcholením
karnevalu bylo představování masek
ve skupinkách a společný tanec. Za to
děti sklidily obdiv a pochvalu. Každý
si pak odnesl červený balónek, sladký
bonbónek a velký úsměv. Nakonec ještě poděkování všem organizátorům za
vstřícnou spolupráci. Andrea Červenková

z města a okolí

Sokolové bilancovali uplynulý rok

Stejným tempem, jak přibývá obyvatel města, přibývá i cvičenců. Zejména těch
nejmenších, kteří cvičí ve skupině Rodiče a děti. Tímto optimistickým konstatováním
zahájila starostka Libuše Müllerová březnovou valnou hromadu Sokola Černošice.

Ale nejen přírůstkem malých cvičenců
se jednota mohla pochlubit. Sokolové v průběhu minulého roku postavili
cvičnou tenisovou stěnu na novém
hřišti s umělým povrchem, na zahradu
zakoupili nový zahradní nábytek a budovu sokolovny, díky iniciativě bratra
Karla Mlejnka, vyzdobili novým nápisem
SOKOL.

Pak zazněly i připomínky méně optimistické. Tělocvična už svou kapacitou nestačí
počtu cvičenců, nevyhovuje sociální zařízení a šatna, v havarijním stavu jsou okna, což
zvyšuje náklady na vytápění. To jsou ovšem
nedostatky, které sokolové vlastními silami
nejsou schopni odstranit. Je proto na místě
výzva všem, kdož by jakýmkoli způsobem
(sj)
mohli pomoci.

V průběhu valné hromady předvedli cvičenci gymnastiky ukázku Team Gym Junior, což je
moderní kombinace atraktivních gymnastických prvků – akrobacie a přeskoku.

Hřiště, antukový kurt i zahrada
jsou přístupné i veřejnosti
Nové hřiště s umělým povrchem, antukový kurt
i zahrada v areálu sokolovny slouží především
pro organizované cvičení. V ostatním čase však
mohou tato sportoviště využívat i ostatní obyvatelé města. Musí se však řídit provozním řádem,
jehož plné znění lze nalézt na internetové adrese
www.sokol.mestocernosice.cz a rovněž je vyvěšen
na vstupu do areálu.
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Galakoncert radotínského gymnázia v Clubu Kino
Zhruba po roce vás opět zveme 8. dubna od 19.00 do Clubu Kino na večírek přátel radotínského gymnázia. Vystoupí oblíbená radotínská rocková skupina Klika a pěvecký sbor gymnázia v Radotíně Columbella pod vedením jedinečné profesorky Michaely Šreinové. Máte-li
zájem zjistit si o všech vystupujících něco zajímavých informací, obraťte se s důvěrou na níže
uvedené adresy: http://columbella.blog.cz/, a www.klika.xf.cz
(pb)

Karel Hašler aneb Písničkář, který nezemřel
Odbor kultury vás zve v neděli 12. dubna od 16.00 do Clubu Kino na dokumentární film Písničkář, který nezemřel, který v Praze představili syn Karla Hašlera Thomas
Hasler, spisovatel Arnošt Lustig a režiséři Josef Lustig a Marek Jícha. Projekce se konala 20. prosince, téměř na den přesně, kdy v Mauthausenu v roce 1941 slavný herec
a písničkář zahynul. Filmovým dokumentem, ozřejmujícím jedinečnost Hašlerovy
osobnosti, provází Arnošt Lustig, jenž spolu s americkým synem Thomasem pátrá
po stopách jeho otce v Praze. Kromě donedávna neznámých souvislostí film diváka
nadchne i unikátními záběry Prahy, jakou už nikdo z nás nepamatuje, a především
autentickými ukázkami z Hašlerových filmů a vystoupení. Film Písničkář, který neze(pb)
mřel, můžete shlédnou v rámci Senior clubu. Vstup zdarma.

Folk rock v černošickém Clubu Kino
Zveme vás v sobotu 18. dubna od 20.30 na jedinečné vystoupení
určené jen pro černošický Club Kino. Můžete se těšit na Janet Robin
(USA), folkovou legendu Oskara Petra a Vlaďu Dvořáka. Prožijete
elektro-akustickou noc, spojující kytarovou virtuózku Janet Robin
s vynikajícími českými hudebníky. Každý z vystupujících bude mít
vlastní program, následně zahrají společně nastudované skladby jak ze
svého repertoáru, tak písně křížem od folku k rocku, a jistě se dočkáme
i nespoutané improvizace. Janet Robin uvede skladby z nového alba.
Předprodej vstupenek v Clubu Kino. Vstupné 130 Kč. Zdeněk Primus

Čas Velikonoc a Chorus Angelus
V kostele U Salvátora na Starém Městě zazní Stabat Mater Antonína Dvořáka. Tomuto
vokálně-instrumentálnímu dílu na text církevního hymnu, které patří k vrcholům oratorní
hudby, se dostalo obrovského věhlasu v Londýně, Pittsburgu, New Yorku i ve Vídni. Ve čtvrtek
9. dubna ve 20.00 je zahraje Komorní Orchestr Akademie Praha. Kromě hlasu sopranistky
Olgy Krumpholzové, altu Veroniky Hajnové-Fialové, tenoru Vladimíra Doležala a basu Lukáše Hynka-Krämera uslyšíme sbor Chorus Angelus, Dětský chrámový sbor od. Sv. Haštala,
(red)
Mikrochor, Smíšený pěvecký sbor Josefa Vycpálka a Chrámový sbor sv. Ducha.

Čtvrteční kulturní odpoledne nejen pro seniory
Odbor kultury vás zve ve čtvrtek 23. dubna od 16.00 do Clubu Kino na kulturní odpoledne určené nejen pro seniory. Uslyšíte multiinstrumentalistu Radka Nováka s jeho
jedinečnými hudebními kousky, které evokují atmosféru hry celého orchestru, a to
v nerůznějších žánrech a stylech. Více informací na http://r.novak.musik.sweb.cz/. TěZa odbor kultury Pavel Blaženín
šíme se na vás. Vstup zdarma.
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Housle v proměnách staletí

Jeden z geniálních výtvorů lidstva přišel na svět v období renesance. Housle jsou již téměř půl tisíciletí stále stejné,
jako by se jich nedotkl čas. Zajímavého putování hudební
historií ve společnosti houslí se můžeme zúčastnit ve čtvrtek 23. dubna v sále Základní umělecké školy, Střední 403,
kde vystoupí komorní duo Viola d´amore. Dvě osobnosti,
houslista Jiří Šimáček a klavírista Karel Prokop, v klubovém pořadu zahrají některá z děl Bibera, Mozarta, Vivaldiho, Dvořáka a Vaňhala. Jako spoluúčinkující vystoupí
sopranistka Eva Děkanová, která spolupracuje s duem již
(pb)
několik let.

Historický jarmark kumštu a řemesel
Občanské sdružení Nevers, společnost historických aktivit, vás srdečně zve na již tradiční Historický jarmark kumštu a řemesel, který se bude konat 25. dubna od 10.00 na zámku
v Dobřichovicích. Čeká na vás celodenní program a mnoho různých řemeslníků a kumštýřů,
kteří rádi představí své šikovné ruce a vše, co jsou s nimi schopni udělat. K ochutnání bude
mnoho druhů specialit sladkých i slaných, jež bude možno spláchnout lahodnými nápoji všeho
druhu. V programu se tradičně představí pořádající sdružení Nevers se svými aktivitami – historickým šermem, gregoriánským chorálem a letos i břišním tancem. Dále se představí divadlo
Emillion, Páni z Týnce, Svobodní páni z Nymburka, Duo Elthin, Cantio Antiqua a další hosté.
Takže 25. dubna na zámku v Dobřichovicích nashledanou.
Za pořadatelské sdružení Nevers Tomáš Kopačka

Zkrocení zlé ženy v podání Divadla Na Baterky
Odbor kultury vás zve v neděli 26. dubna od 19.00 do Clubu Kino na divadelní představení Zkrocení zlé ženy od Williama Shakespeara v podání pražského
Divadla Na Baterky. „Řezat, řezat, řezat tu havěť a žádnou nešetřit“, to jsou sice
slova jiného klasika, ale co jiného si s těmi drzými tvory, zvanými ženy, vlastně
počít? Shakespeare je galantní muž, ženy nebije. Maximálně pár na zadeček, ale
kdo by to počítal, že? Používá jemných donucovacích prostředků, jako je hladovka, podchlazení, týrání nevhodným oděvem i jiných něžných nátlakových
her, aby zkrotil tu, s níž hodlá strávit zbytek života. No, jak by to jinak šlo vydržet? Žena musí
Za odbor kultury Pavel Blaženín
muže poslouchat! Nebo snad ne? Vstupné 100 Kč.

Lumen v dubnu
V našem dobřichovickém Lumenu máme novinku. Každé úterý dopoledne se scházejí v Herně
pro nejmenší maminky s malými dětmi do tří let, které v příjemné rodinné atmosféře zažívají
první kontakty s vrstevníky, první pohybové a taneční chvilky, chvilky s výtvarkou a muzikou.
O velikonočních prázdninách se mohou děti zúčastnit druhého ročníku Zvědavého velikonočního vejce. Na zajímavou prezentaci vás zveme 23. dubna v 17.00! Zástupci občanského sdružení
Pro Cura, o. s., ve spolupráci s občanským sdružením Lumen představí svůj plánovaný projekt
týkající se předškolní péče o vaše děti v oblastech výchovy, rozvoje komunikačních schopMgr. Renáta Bartoníčková, www.ilumen.cz
ností a podpory přirozeného vývoje osobnosti.
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Že děti nečtou? V Černošicích to tak úplně neplatí

„Mami, tady mají lízátka!“
„Ale ne, knihy.“
„Ne, lízátka.“
„To je knihovna, tak tam nemůžou mít lízátka, ale půjčují se tam knihy!“
„Jo, ale mají tam lízátka…“
Holčička i maminka trvají každá na
svém. Vejdou do knihovny, holčička evidentně s cílem přesvědčit maminku, že
regály budou obtěžkány cukrkandlem. Ale
co je vítá? Lízátka i knihy.
Netradiční výzdoba napovídá, že se děje
něco výjimečného. Vzduchem létají kromě
balónků moudrá sova na knize, medvídek
Pú a další hrdinové dětských knih.
Probíhá týden čtení. Děti, které černošickou knihovnu v tomto březnovém týdnu navštívily, mohly nahlas přečíst úryvek
jakékoliv knihy, ať už svým příbuzným
nebo paní knihovnici. Vzhledem k jubileu spisovatele Františka Nepila přišli

nejčastěji na řadu jeho Naschválníčci, Já
Baryk nebo Lipová alej. Dětí, které k této
netradiční výzvě přistoupilo s odvahou,
bylo překvapivě více. Z některých jsme
měly dokonce pocit, že dodávají situaci
vážnosti svým dramatickým přednesem.
Bylo i znát, že se v knihovně dobře vyznají. Menší děti, jež se budou skládání
písmenek do slabik a slov teprve učit,
mohly vybarvovat omalovánky. Odměna
v podobě samolepek a zmíněných sladkostí na špejli patřila i jim. Navíc byli
noví čtenáři z řad dětí v březnu zaregistrováni zdarma.
V rámci měsíce knihy připravila knihovna tombolu. Děti si
vytáhly lístek s číslem,
jejichž slosování proběhne v prvním aprílovém týdnu. Výherci
a ceny, jimiž budou
odměněni,
zveřejní
Informační list též na
začátku dubna.
Týden čtení byl celostátně vyhlášen v době,
kdy děti z Černošic
i blízkého okolí měly
prázdniny. Přesto zájem o hrdiny a příběhy
z knih prozradil, že
obavy, jestli děti úplně
nepřestanou číst, nejsou na místě.
Irena Šilhánková
a Milena Kozáková,
knihovnice
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Nerada zpívám do tmy …
„Dobrý večer. Můžete, prosím, rozsvítit v hledišti, abych na vás viděla? Nerada zpívám do
černé tmy,“ pronesla Jitka Vrbová ve chvíli,
kdy vstoupila na jeviště Clubu Kino.
Prozradila, že se Standou Chmelíkem,
který ji i tentokrát doprovázel, hraje již celé
čtvrtstoletí. Úvodem krátká vzpomínka na
léta minulá a pak za doprovodu Hot Jazz
Praha krásný večer písní a muziky. Čekej
tiše, Bílá pláž, Georgia on my mind nebo

Podzimní list Evy Olmerové zaplnily hlediště klubu. Následovaly známé trampské
písně, a to už diváci nezadržitelně zpívali.
Stačilo jim pouze jemné Jitčino pobídnutí.
Ona totiž patří ke zpěvačkám, jež nepotřebují skandované roztleskávání k tomu, aby
zpíval celý sál. Její překvapení, jak mnoho
lidí přišlo, bylo upřímné a proto není divu,
že pozvání na další koncert „zase někdy“
přijala s radostí.

Sedět u televize je pohodlnější?

Po dvě nedělní odpoledne se v Clubu Kino
promítalo pro seniory. V únoru Perličky na
dně, povídkový film z 60. let známých režisérů Chytilové, Menzela, Schorma a Němce,
podruhé v březnu Formanovy Lásky jedné
plavovlásky. Nedělní náladu u odpolední kávy
doplnil nevtíravě a přitom vtipně multiinstrumentalista Radek Novák, který umí ve chvilce
navodit atmosféru hry celého orchestru.

Organizátorům se nedá upřít snaha vyjít
vstříc hlavně seniorům, a to jak programem,
tak i skutečností, že pro ně byl vstup zdarma.
Nabízí se otázka, kde se stala chyba, protože
na první představení přišli čtyři diváci a dru-

hou neděli zavítali na kulturní program už
jen tři. Plakáty o kulturní akci byly vyvěšeny
ve všech lokalitách města včetně DPS. Je moc
dobře, že už nežijeme v socialismu, protože
tehdy se v kinech mohlo promítat jen při
počtu minimálně pět osob. To by totiž i těch
sedm „statečných“ nevidělo nic. Televize má
v tomto ohledu výhodu platnou za každého
režimu. Přesto nabízíme třetí pokus, a to ve
čtvrtek 23. dubna od 16.00, kdy vás společně
s Radkem Novákem opět srdečně zveme do
Clubu Kino. Doufejme, že už nebude potřeba
hledat odpověď na zmíněnou otázku.
Stránku připravila Milena Kozáková
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kultura

Kulturní akce
v obcích
Mikroregionu Dolní Berounka
Řevnice
7. dubna – Modrý domeček (17.00–19.00) – Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 3
Beseda s videoprodukcí na téma Chorvatsko – krásy střední Dalmácie očima Lucie Šarounové (příjemné povídání a nápady na letní dovolenou).
Galerie Modrého domečku (19.30)
Vernisáž výstavy Tomáše Paula Koláže z animací a výtvarné návrhy z tvorby večerníčků Čarodějné pohádky od
pana Kubína.
Kavárna Modrého domečku
Zahájení výstavy fotografií z Řevnic a okolí Petra Zavadila. Obě výstavy potrvají do druhé poloviny června
21. dubna – kavárna Modrého domečku (19.00)
Beseda Křeslo pro hosta s architektem Josefem Pleskotem. Vstupné 60 Kč.
24. (19.30) a 25. dubna (16.00 a 19.30) – kino
Anděl s ďáblem v těle – Dobřichovická divadelní společnost uvede lechtivou komedii se zpěvy, kterou na motivy
stejnojmenného filmu upravila Alena Říhová.

Dobřichovice
4. dubna (sobota) – zámek (11.00–17.00)
Jarní trhy aneb Velikonoční inspirace – skauti a občanské sdružení Náruč připravují tradiční pečení placek,
beránků a také rukodělné dílničky, uvidíte malování a drátování kraslic a pouliční divadlo Trakař. Na trhu
si budete moci zakoupit kraslice, květiny a další velikonoční dekorace, pomlázku si můžete sami uplést. Stacionář o. s. Náruč zahájí ve 13.00 prodej velikonočních věnců a přáníček, které děti ze stacionáře vyrobily za
pomoci terapeutů. Vstup volný.
17. dubna (pátek) – Fürstův sál (20.00)
Koncert skupiny Irish Dew – tradiční irská a skotská hudba i původní skladby v keltském duchu (lídr skupiny
Václav Veselý, akordeon, akustická kytara – byl členem skupin ETC a Framus Five). Předprodej v knihovně,
vstupné 100 Kč.
17. 18. a 19. dubna – Dětský diagnostický ústav (19.30)
Anděl s ďáblem v těle – další premiérou Dobřichovické divadelní společnosti je lechtivá komedie se zpěvy,
kterou na motivy stejnojmenného filmu upravila Alena Říhová. Na scéně se objeví 30 amatérských herců,
dámy většinou hrají „společnice“ v zábavním podniku, páni našli své role jako jeho zákazníci. Předprodej na
městském úřadu.
18. dubna (sobota) – hala Bios (20.00)
Benefiční taneční show HVĚZDY TANČÍ PRO NÁRUČ. Uvidíte vítěze Star Dance III Jana Ondera a Danu
Batulkovou, seniorské mistry ČR ve standardních tancích, účastníky MS v tanečním sportu a další. Večerem
bude provázet paní Valérie Zawadská. Výtěžek z akce, který Nadace Divoké husy zdvojnásobí, půjde na podporu klientů o. s. Náruč. (viz.www.divokehusy.cz) Předprodej vstupenek: Club Kino, tel.: 602 613 731. Více
informací na www.os-naruc .cz.
19. dubna (neděle) – Fürstův sál (15.00)
Představení pro děti. Divadýlko z pytlíčku přijede s pohádkou Prasečí slečinky aneb prasečinky. Vstupné 50 Kč.
25. dubna (sobota) – zámek (celý den)
NEVERS, společnost historických aktivit, pořádá Historický jarmark kumštu a řemesel, již tradiční setkání milovníků historie, řemeslníků, kumštýřů a kejklířů.
26. dubna (neděle) – Fürstův sál (19.00)
Cestovatelská beseda Lucie Kovaříkové a Michaela Jona nazvaná Na kole národními parky jihozápadu USA.
Vstupné 50 Kč.
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