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Text k fotu na titulní straně:

Dnes již tradiční mezinárodní
jazzový festival Jazz Černošice2009
zahájí letos ve středu 13. května
a bude trvat až do neděle 17.
května. Celý tento květnový týden
bude nejen v Clubu Kino, ale i na
černošických ulicích, ve vybraných
místních restauracích a letos
zcela nově i v černošickém kostele
Nanebevzetí Panny Marie znít
jazzová hudba.
Adresa redakce: MěÚ Černošice,
Karlštejnská 259
Sazba: Ing. O. Pechar, tel.: 257 811 761
e-mail: pechar@volny.cz
Tisk: Tiskárna JDS, Praha
Evidenční číslo: MKČR 14138
Náklad: 2 500 výtisků
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Vážení přátelé kultury, jazzu a dobrého vkusu,
Občanské sdružení Jazz Černošice ve spolupráci s městem Černošice vás srdečně zve
na IV. ročník dnes již tradičního mezinárodního jazzového festivalu JAZZ ČERNOŠICE 2009. Letošní festival se uskuteční v termínu od 13. do 17. května. Celý tento
květnový týden bude nejen v Clubu Kino Černošice, ale i na černošických ulicích, ve
vybraných místních restauracích a letos zcela nově i v černošickém kostele Nanebevzetí Panny Marie znít jazzová hudba.
Oblíbeným diváckým zpestřením festivalu jsou koncerty koncipované jako
Open Air (pouliční produkce), zejména pak koncerty v již výše zmíněných místních restauracích. Na tyto koncerty je vstup zdarma. Divácky přitažlivá netradiční
atmosféra je oceňována zvláště těmi diváky, kteří mimo koncertní zážitek spojený
s gastronomickou vsuvkou hledají setkání s přáteli nebo jenom prostou pohodu
„všedního“ večera.
Celý festivalový víkend od 15. 5. do 16. 5.
pak bude v Clubu Kino
patřit interpretům, kteří
se dnes již řadí mezi naprostou špičku ve svém
oboru. Účast na festivalu již smluvně potvrdily
nejenom tuzemské hvězdy formátu Jana Spáleného & ASPM, ale jak
je od prvního ročníku
zvykem i někteří zahraniční interpreti. Vrcholem festivalu může být pro každého někdo jiný, ale nechat
si ujít např. famózní Yvonne Sanchez by bylo pro milovníky jazzu skutečným hříchem. Ten by šlo snad odčinit až v samotném závěru festivalového týdne v neděli
17. 5. v černošickém kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde v čistě akustické verzi
vystoupí dívčí vokální skupina Yellow Sisters.
Jako každý rok pořizuje Český rozhlas z festivalových koncertů živou nahrávku, která je určena k odvysílání na stanici Vltava v pravidelném večerním pásmu
jazzové hudby.
Předprodej cenově zvýhodněných vstupenek, tzv. týdenních pasů, který bude
držitele opravňovat ke vstupu na všechny koncerty celého festivalového týdne,
bude zahájen dne 1. 5. 2009 v Clubu Kino. Vstupenky na jednotlivé koncerty bude
možno pořídit před koncertem v den jeho konání.
Za Občanské sdružení Jazz Černošice Michal Strejček
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JAZZ ČERNOŠICE 2009 – PROGRAM
Středa 13. 5. 2009
16.30 – Restaurace Bolleta – Open Air koncert – Old Fashion Trio + Darja Kuncová
vstup volný
20.00 – Restaurace Starý dům – Pub koncert – Bobby Houda
vstup volný
20.00 – Restaurace Jedličkovy lázně – Pub koncert – Charlie Band
vstup volný
20.00 – Restaurace Pod Lípou – Pub koncert – Add Hock Milana Čejky
vstup volný
18.00 – Club Kino – Pub koncert – Chorus Angelus / Brécy / Alice Bauer Trio
vstup volný

Čtvrtek 14. 5. 2009
10.00 – Club Kino – školní koncert – Elena Sonenshine & Jocose Jazz
vstup volný
20.00 – Club Kino – koncert – Elena Sonenshine & Jocose Jazz
vstup: 80 Kč

Pátek 15. 5. 2009
16.30 – Tesco Vráž – Open Air koncert – Dixi Road
19.00 – Club Kino – koncert – Big Band „Jazz Big Gang“
20.00 – Club Kino – koncert – Los Quemados
21.00 – Club Kino – koncert – Yvonne Sanchez
22.00 – Club Kino – koncert – Trio de Janeiro
vstup: 200 Kč

Sobota 16. 5. 2009
9.30 – Restaurace Bolleta – Open Air koncert – Pavel Kopačka Band
19.00 – Club Kino – koncert – Steve White (USA)
20.00 – Club Kino – koncert – Jonathan Crossley (JAR)
21.00 – Club Kino – koncert – Pacora (SK, MO)
22.00 – Club Kino – koncert – Jan Spálený & ASPM
vstup: 200 Kč

Neděle 17. 5. 2009
14.00 – kostel Nanebevzetí Panny Marie – koncert – Yellow Sisters
vstup: 80 Kč
Pernamentka na všechny festivalové produkce od 13. 5. do 17. 5. – 350 Kč
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Starosta: „Naše města a obce přinášejí oběť ve prospěch ostatních“.
Podruhé v krátké době zavítali do našeho města starostové
měst a obcí správního obvodu obce s rozšířenu působností
Černošice. Téma setkání bylo jednoznačně dáno: Přehodnocení alokací Regionálního operačního programu Střední Čechy.
desetkrát převyšuje všechny ostatní alokace,
jež jsou a budou vyhlašovány pro rok 2009.
Pro naši oblast, kde není žádné velké krajské
nemocniční zařízení a všichni jsme zvyklí
využívat kvalitní zdravotní péči v hlavním
městě, je tato alokace krajně nevýhodná.
Byla učiněna na úkor alokací předchozího
období – mateřské, základní a střední školy,
sociální integrace, rozvoj města či rozvoj
venkova, tedy alokací, na které jsme netrpělivě čekali, dávali je do svých strategických
rozvojových plánů, v mnoha případech zpracovali projektové dokumentace a připravili
žádosti čerpání. Budou-li nyní tyto výzvy
vyhlašovány, budou vyhlašovány s daleko
menším objemem finančních prostředků, jež
v lepším případě budou stačit na zateplení
nebo výměnu oken nebo něco podobného,
ale pro naše města okresu Praha-západ, kde
dochází k dramatické nárůstu počtu obyvatel, jejichž spokojenost se velmi úzce odvíjí
V této souvislosti Aleš Rádl připomněl, od toho, zda mají možnost využívat na
že při přípravě Regionálních operačních území města všechny potřebné služby, tyto
programů v minulém volebním obdo- finanční prostředky stačit nebudou,“ konbí starostové intenzivně spolupracovali statoval starosta Aleš Rádl. „Domnívám se
s krajskými zastupiteli, kteří se snažili proto, že bychom měli kvalifikovaně vyjadzjistit, jaká by byla optimální alokace řovat náš nesouhlas s tím, jakým způsobem
finančních prostředků z Evropské unie. bylo s prostředky z Evropské unie naloženo,
Programy pak byly ušity doslova na míru, a opakuji, že výlučně v náš neprospěch. Nebyly to alokace vhodné pro rozvoj obecní boť tam, kde mají nějaké velké zdravotnické
infrastruktury a pro rozvoj obcí a měst ze- zařízení, jako třeba v Berouně, Kladně či
Benešově, možná mohou mít občané pocit,
jména v našem přípražském okrese.
„V letošním roce však došlo k radikální že z této alokace budou mít nějaký prozměně těchto alokací, a to zejména ve pro- spěch, ale pro nás v okresech Praha-západ
spěch rozvoje zdravotnictví, kde v tuto chvíli a Praha-východ z toho plyne jedině to, že
je alokovaná částka téměř 660 milionů. Te- přinášíme oběť ve prospěch ostatních,“ uza(sj)
dy částka, která v některých případech až vřel Aleš Rádl.
Před zaplněným
sálem Clubu Kino
uvedl celou problematiku starosta
Aleš Rádl: „Situace,
zejména pro nás z okresu Praha-západ, se
stává velmi vážnou, a to především z hlediska našich představ a nadějí, že finanční
prostředky, které budou uvolňovány z prostředků Evropské unie, významným způsobem přispějí k rozvoji našich měst a obcí.
V situaci, kdy docházejí peníze i státnímu
rozpočtu, jenž bude hledat úspory ve všech
oblastech, a já se obávám, že to budou právě
oblasti související s rozvojem infrastruktury
obcí, totiž došlo zároveň z rozhodnutí krajské rady k radikálnímu přeorganizování
Regionálních operačních programů, a to
způsobem, který zejména pro oblasti Prahy-západ a Prahy-východ je dramaticky
nevýhodný“.
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Výzva starostů měst a obcí okresu Praha-západ
Starostové obcí, městysů a měst okresu Praha-západ přijali na svém neformálním
setkání konaném dne 20. 4. 2009 v Černošicích následující prohlášení k politické reprezentaci Středočeského kraje – Výboru regionální rady a členům zastupitelstva:
Starostové obcí, městysů a měst okresu
Praha-západ žádají politickou reprezentaci Středočeského kraje o přehodnocení
alokací Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP), a to zejména
v ose 3, v oblasti podpory 3.2 – rozvoj
měst a 3.3 rozvoj venkova. Důvody, které
nás k tomu vedou, jsou následující:

• Na okrese Praha-západ chybí jen v oblasti základního školství v současné
době přes 90 kmenových učeben (cca
2200 míst) v základních školách.

• Dlouhodobě neřešeným problémem
okresu Praha-západ je oblast školství,
na kterou bylo v roce 2008 z ROP vyčleněno v oblasti podpory 3.2 rozvoj
měst 186 mil. a v oblasti podpory 3.3
rozvoj venkova 280 mil. V současné
výzvě nejsou pro tyto oblasti vyčleněny žádné finanční prostředky.

Věříme, že Výbor regionální rady ROP
Střední Čechy v následujících výzvách
zohlední výše uvedené argumenty a přihlédne ke specifickým potřebám obyvatel
okresu Praha-západ. Doufáme, že při přípravě dalších změn v alokacích nebudou
tyto změny učiněny na úkor finančních
prostředků pro obce a města.

• Demografický vývoj na okrese směřuje k dalšímu nárůstu počtu obyvatel
(v roce 2003 78 tisíc, v roce 2009 cca
106 tisíc).

9

z radnice

Elektronizace veřejné správy (IV.)
Datové schránky, technologická centra a spisová služba

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 poslední době se hovoří o rozšíření systému datových schránek pro firmy.
Co to znamená?
Odpověď: Podle platného znění zákona
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů, nebude od 1. července 2009 možno datových
schránek využít pro vzájemnou komunikaci mezi fyzickými a právnickými osobami.
Novela zákona, která je již připravena
k projednání, má však situaci změnit. Již
v roce 2010 budou moci systém datových
schránek využívat firmy i občané pro vzájemnou komunikaci, například pro zasílání
faktur.
Otázka: Termín se blíží – kde lze získat
aktuální informace?
Odpověď: Institut pro místní správu
Praha ve spolupráci s Ministerstvem
vnitra ČR pořádá Open semináře k datovým schránkám. Semináře jsou určeny
pro územní samosprávné celky, zejména
pro starosty a ostatní členy zastupitelstev, organizační složky, podnikatelskou
veřejnost, příspěvkové organizace a další
zájemce o danou problematiku. Nejbližší vyhlášené termíny jsou 27., 28., 29.,
30. dubna a 4., 5., a 6. května. Semináře
se budou konat ve Vzdělávacím středisku Institutu pro místní správu Praha,
Benešov u Prahy, U Stadionu 1918. Účast
je bezplatná. Zájemci se mohou přihlásit
prostřednictvím online přihlášky na internetových stránkách www.institutpraha.cz.
Organizátor si vyhrazuje právo změny
termínu z organizačních nebo kapacitních
důvodů.
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Otázka: Je již stanovena cena za podání
prostřednictvím datové schránky?
Odpověď: Podle údajů, zveřejněných na
www.datoveschranky.info, bude zpoplatněno odesílání datových zpráv pouze pro
orgány veřejné moci, výchozí cena činí
17,90 Kč vč. DPH za zprávu. Poplatek se bude snižovat v závislosti na celkovém počtu
datových zpráv odeslaných orgány veřejné
moci. Po dosažení hranice 33 mil. zásilek se
poplatek sníží na 15,90 Kč vč. DPH, pokud
bude dosažena hranice 123 mil. zásilek,
může se cena snížit až na 9,90 Kč vč. DPH
za podání. Právnickým i fyzickým osobám
nebude účtován žádný poplatek. Zřízení
datové schránky je zdarma.
Otázka: Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o finanční
podporu na technologická centra a elektronické spisové služby. Co to přinese městu
Černošice?
Odpověď: Podle této výzvy je příjemcem
finanční podpory ve výši až 4 mil. Kč obec
s rozšířenou působností. Podmínkou je
však uzavření partnerské dohody nejméně
s devíti obcemi ve správním obvodu. Za
každou obec, s níž bude dohoda uzavřena,
lze čerpat další podporu ve výši 23 tis. Kč.
Prostředky jsou primárně určeny na počítačové technologie a programové vybavení
– elektronickou spisovou službu. Příručka
pro žadatele byla zveřejněna 17. dubna, podrobnosti přineseme v dalším čísle IL.
Ve virtuálním rozhovoru rozmlouvali
ing. Bohumil Sajdl, CSc., a Jaroslava
Cimrmanová, odbor informatiky.

z radnice

Alkohol za volantem řešili strážníci nejen v Černošicích

V posledních dnech měsíce března a ještě počátkem dubna řešila hlídka městské
policie hned několik případů, kdy řidiči usedli za volanty svých vozidel pod vlivem
alkoholu. Třikrát k tomu došlo v Černošicích, jednou přistihli strážníci takto „opojeného“ řidiče v obci Kosoř. Ve všech případech byla věc předána Policii ČR Řevnice.
Napadené nic nebylo – 27. března v ranních hodinách přijala městská policie
oznámení ženy z Černošic, kterou měl
napadnout její druh. Žádné zranění se však
nepotvrdilo a celou věc bude projednávat
správní orgán.
Netrefil na nádraží – 28. dubna v časných
ranních hodinách telefonovala městské policii žena z Černošic, že jakýsi mladík zvoní
neustále na domovní zvonek a nechce odejít. Po příjezdu na místo hlídka zjistila, že
dotěrný muž byl na návštěvě u známých
a zabloudil cestou na nádraží.
Mladí cyklisté bez přileb – 1. dubna proběhla v obci Dobřichovice kontrola cyklistů mladších osmnácti let, kteří jezdili bez
ochranných přileb. Tyto přestupky vyřešili
strážníci domluvou.
Stačila domluva strážníků – 5. dubna
v odpoledních hodinách ohlásila městské

policii obyvatelka Dobřichovic pálení
starých okenních rámů v ulici 5. května.
Strážníci věc vyřešili na místě domluvou,
oheň byl uhašen.
Útěk se nezdařil – 5. dubna v podvečerních hodinách řešila městská policie spolu
s Policií ČR Řevnice útěk jedné z chovankyň diagnostického ústavu Dobřichovice.
Mladistvou se podařilo nalézt a předat zpět
vychovatelům.
Pití a kouření není to pravé – 14. dubna
v odpoledních hodinách přijala městská
policie oznámení o skupině mladistvých,
kteří v ulici Kazínská popíjejí alkoholické
nápoje (pivo) a kouří. Hlídka po příjezdu
na místo zjistila jejich totožnost a celou věc
předala správnímu odboru Městského úřadu Černošice. Rovněž informovala Policii
ČR Řevnice.

Chtěli bychom poděkovat za rychlou pomoc při vloupání do objektu Cukrárny
u Lucie, ke kterému došlo koncem měsíce února. Strážníci po zavolání přijeli do tří
minut a následně i státní policie. Pachatele dopadli během půl hodiny.
Děkujeme, Pittrovi

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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Povinnosti drobných podnikatelů v odpadovém hospodářství

Odpadové hospodářství nejen celé republiky, ale i jednotlivých měst a obcí, je dynamicky se rozvíjející oblast. V posledních letech dochází k nárůstu povinností vyplývajících z přijatých zákonů a dalších dokumentů, které souvisejí s procesem implementace práva Evropské unie upravujícího odpadové hospodářství do práva českého.

Přijaté zákony ukládají všem podnikatelům (tedy i těm, kteří působí v Černošicích), včetně provozovatelů drobných
živností ve vztahu k produkci jejich
odpadů a dalšímu nakládání s nimi, řadu povinností, které musí jako původci
odpadu plnit.
Obecně lze konstatovat, že každý
podnikatel při své činnosti produkuje
(vzniká mu) odpad. Tím se stává původcem odpadu. Dle zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, je původcem odpadu právnická
osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady,
nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti
vznikají odpady.
Každý původce odpadu je povinen
nakládat s odpady a zbavovat se jich
pouze a jen způsobem stanoveným výše
uvedeným zákonem a ostatními právními
předpisy vydanými na ochranu životního
prostředí.
Drobný podnikatel má v podstatě dvě
možnosti, jak dostát zákonným povinnostem při nakládání s vlastním odpadem, který mu při podnikatelské činnosti
vzniká:
1. Má možnost se zapojit do systému
nakládání s komunálním odpadem v obci,
ve které podniká. To lze udělat pouze na
základě uzavřené písemné smlouvy s obcí.
Smlouva obsahuje cenu, kterou podnikatel
zaplatí za služby, které mu obec poskytne.
Pro podmínky našeho města je zde nutno
podotknout, že cena za vývoz jedné sběr-
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né nádoby není shodná s výší úhrady za
vývoz sběrné nádoby od občana města.
2. Druhou možností pro podnikatele je
ošetření nakládání s odpady vznikajícími
podnikatelskou činností smlouvou, kterou
uzavře s oprávněnou osobou. Na území
našeho města se ve většině případů jedná
o firmu Rumpold P., s r o.
V každém případě je však nutné, aby
každý podnikatel nakládal s odpady, které mu vznikají při jeho činnosti, řádně
a v souladu se zákonem.
Kontrola nakládání s odpadem
Stává se však, že podnikatelé nebo
fyzické osoby oprávněné k podnikání
zákon nedodržují a odpad ze své podnikatelské činnosti ukládají do separačních míst rozmístěných po městě.
Dokonce z tohoto odpadu vytvářejí na
území města nepovolené „černé“ skládky.
Z těchto důvodů budou pracovníci odboru technických služeb Městského úřadu
Černošice provádět kontroly systému
nakládání s odpady u podnikatelských
subjektů a drobných podnikatelů tak, jak
jim ukládá § 80 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších
zákonů.
Závěrem tedy v kostce řečeno: pracovníci odboru technických služeb budou kontaktovat drobné podnikatele,
kteří jsou dle zákona povinni prokázat,
zda mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem.
Za odbor technických služeb Renáta Petelíková

z města a okolí

Díky dárcům přibývají ve městě parkové lavičky
Každý obyvatel našeho města může
přispět ke zkulturnění svého okolí na-

příklad tím, že finančně přispěje na materiál potřebný k výrobě parkové lavičky.
Tato lavička pak bude instalována
na místě, jež určí sám dárce a které je pro tento účel vhodné. Tento
program spolufinancování úspěšně
probíhá již několik let. Počet takto
instalovaných laviček dosáhl několika desítek.

Lavičky vyrábějí pracovníci odboru technických služeb města. Objednat
je lze písemně na adrese Město Černošice, OTS, Reigrova 1209, 252 28
Černošice, nebo osobně v úředních
dnech (po, st. 7.00–17.00) na odboru
OTS, Topolská 660. Cena materiálu
V průběhu jarních měsíců bylo na veřejných
prostranstvích města instalováno osm nových potřebného k výrobě jedné lavičky
parkových laviček (ty na snímku jsou v blízkosti činí 750 Kč. Další informace na tel.:
251 641 183.
základní školy)

Periodický svoz papírového a textilního odpadu se ruší

Na základě rozhodnutí rady města zrušil
odbor technických služeb periodický svoz
papírového a textilního odpadu, který probíhal vždy první čtvrtek v měsíci. Tento
svoz byl neekonomický a v současné době málo využívaný vzhledem k tomu, že

na území města jsou plošně rozmístěna
kontejnerová stání na separovaný odpad.
Věkem či zdravotními problémy handicapovaným spoluobčanům zajistíme svoz
tohoto odpadu na základě předchozí telefonické domluvy.

Změna poplatku a způsobu vyvěšování inzerce na vývěskách města
Z rozhodnutí městské rady se počínaje
měsícem dubnem mění ceny placené inzerce na devíti vývěskách města takto:
Formát A5
5 Kč/den
Formát A4 a A3
10 Kč/den
Formát A2
15 Kč/den
Tato inzerce musí být řádně zaplacena
v pokladně městského úřadu a označena
razítkem města Černošice. Vyvěšovat
takto označené plakáty budou pracovníci
technických služeb jedenkrát týdně, a to
vždy ve středu na dobu jednoho týdne,

maximálně pak na dobu dvou týdnů. Poté
budou tyto plakáty odstraňovány. Rovněž
budou odstraňovány plakáty neoznačené
(tedy nezaplacené).
Z povinnosti platit tuto inzerci jsou
vyňaty akce Clubu Kino, dále spolky
a sdružení, jež přijímají městské granty
(pouze akce pro obyvatele města
pořádané v Černošicích), a města Radotín, Dobřichovice, Lety a Řevnice
na základě dohody s vedením města
Černošice.
Za odbor technických služeb Jiří Horák
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Možnost přihlášení do evidence programu Pasport záplav
Vzhledem k využívání programu Pasport záplav v katastrálním území Černošice nabízí městský úřad možnost těm
trvale bydlícím občanů, kteří tak ještě
neučinili, přihlásit se do této evidence. Za
tímto účelem je nutné vyplnit malé povodňové plány (viz níže), které jsou součástí tohoto programu, a doručit je Městskému úřadu Černošice, Riegrova 1209,

252 28 Černošice. Program bude využíván
pro preventivní zasílání informací a zpráv
v době ohrožení povodní. Žádáme tímto
také občany, kteří již odevzdali vyplněné malé povodňové plány, o oznámení
jakékoliv změny (nová tel. čísla, e-mailu,
počet osob, zvířata, apod.). Bližší informace p. Urbanová tel.: 251 081 525 nebo
p. Hulíková tel.: 251 081 522.

Základní údaje pro zpracování POVODŇOVÉHO PLÁNU vlastníka RD
Obec, ulice, č. p.:
Vlastník či nájemce nebo uživatel:
Telefon do bydliště, tel. do zaměstnání, mobil:
Obyvatelé – děti do 10 let:
– nepohybliví, handic. osoby, osoby nad 70 let, jmenovitě:
– ostatní:
Domácí zvířata:
Hospodářská zvířata:
Včelstva:
Technická zařízení umístěná v suterénu a přízemí (elektromotory, kotle, garáž, dílna)
Ropné produkty, chemikálie a kapalná paliva umístěné v suterénu a přízemí:
Tuhá paliva:
Možnost umístění ve vyšším podlaží

ano/ne

Odhad času vyklizení v hod.:
vlastními silami:
potřeba pomoci:
Možnost instalace protipovodňových zábran

ano/ne

Možnost evakuace v obci k příbuzným či známým

ano/ne

Možnost evakuace mimo obec k příbuzným či známým
Datum:
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Podpis:

ano/ne

z radnice

16. zasedání zastupitelstva
konané dne 9. března 2009

• I. zastupitelstvo schvaluje podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného operačního programu pro období 2007
– 2013 na typový projekt „E-Government
v obcích – Czech POINT“ – upgrade Kontaktního místa (v rámci tohoto programu zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace na Czech
POINT ve výši 68 540 Kč); II. zastupitelstvo
schvaluje Čestné prohlášení a Podmínky
Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Výsledek hlasování:
l3 pro, nikdo proti, 1 se zdržel
1 zastupitel nebyl přítomen
Návrh usnesení byl přijat.

• zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace
státního rozpočtu ve výši 4,4 mil. Kč na akci
„Rekonstrukce Smetanovy ulice – I. etapa“
• zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace Stát-

ního fondu dopravní infrastruktury celkem
ve výši 2 866 000 Kč, z toho 906 000 Kč na
akci „Černošice – bezbariérové úpravy chodníku v ulici Dobřichovická“ a 1 960 000 Kč na
akci „Černošice – bezbariérové úpravy chodníku v ulici Karlštejnská“

• zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace Stát-

ního fondu dopravní infrastruktury ve výši
7 mil. Kč na akci „Černošice, bezbariérový
chodník – Pod Horkou, V Horce, Vrážská“
Výsledek hlasování:
14 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel
jeden zastupitel nebyl přítomen

Návrhy usnesení ke třem předchozím bodům
byly přijaty.

• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene mezi ČEZ Distribuce, a. s., a Městem Černošice na kabelové vedení NN
v lokalitě Na Vápenici na pozemcích parc.

č. 2663/1, parc. č. 2663/2, parc. č. 2751/7, č.
369/1 (PK), parc. č. 2750/1, parc. č. 2753/16,
parc. č. 2753/15 a parc. č. 2815/1, všechny
v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města,
za jednorázovou úhradu 35 800 Kč

• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene mezi ČEZ Distribuce, a. s., a Městem Černošice na kabelové vedení NN v ulici
Karlická a v ulici V Zahrádkách na pozemcích parc. č. 822/3, parc. č. 788 a č. 179/2 (PK),
všechny v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví
města, za jednorázovou úhradu 10 500 Kč
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene mezi ČEZ Distribuce, a. s., a Městem Černošice na kabelové vedení NN v ulici
Husova na pozemku č. 734 (PK) v obci a k. ú.
Černošice ve vlastnictví města za jednorázovou úhradu 10 000 Kč

• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene mezi ČEZ Distribuce a. s., a Městem
Černošice na kabelové vedení NN – Bike and
Ride – na pozemku parc. č. 6192/6 v obci a k.
ú. Černošice ve vlastnictví města za jednorázovou úhradu 3 300 Kč
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene mezi ČEZ Distribuce, a. s., a Městem Černošice na kabelové vedení NN v ulici
Poštovní na pozemku parc. č. 518 v obci a k.
ú. Černošice ve vlastnictví města za jednorázovou úhradu 2 500 Kč

• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene mezi ČEZ Distribuce, a. s., a Městem Černošice na kabelové vedení NN v ulici
Hradecké na pozemcích parc. č. 1840/1, parc.
č. 2029/6 a parc. č. 1734/35, všechny v obci
a k. ú. Černošice ve vlastnictví města, za jednorázovou úhradu 2 300 Kč
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlou15

z radnice
vy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene mezi ČEZ Distribuce, a. s., a Městem Černošice na kabelové vedení NN v ulici
B. Němcové na pozemcích parc. č. 1424
a č. 655/1 (PK), oba v obci a k. ú. Černošice
ve vlastnictví města, za jednorázovou úhradu
6 000 Kč

• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene mezi ČEZ Distribuce, a. s., a Městem Černošice na kabelové vedení NN v ulici
Kladenská na pozemcích parc. č. 2702/20
a parc. č. 2668/2, oba v obci a k. ú. Černošice
ve vlastnictví města, za úhradu 800 Kč
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene mezi ČEZ Distribuce, a. s., a Městem Černošice na kabelové vedení NN na
nám. 5. května pro RD č. p. 1421 na pozemku
parc. č. 1934 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města za úhradu 500 Kč

• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Telefónica O Czech Republic, a. s.,
a Městem Černošice na vedení telekomunikačního kabelu na pozemku parc. č. 1682/81
v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví Města
Černošice za úplatu 500 Kč
• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Středočeským krajem a Městem
Černošice na umístění úseku řadu splaškové
kanalizace na pozemku parc. č. 6170/1 (PK
717/1) v ulici Vrážské v katastrálním území
Černošice, který je ve vlastnictví Středočeského kraje, za úplatu 73 500 Kč
Výsledek hlasování:
13 pro, nikdo proti, 1 se zdržel
1 zastupitelstva nebyl přítomen
Návrhy usnesení k předchozím 14 bodům
byly přijaty.

• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlou- • zastupitelstvo

vy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene mezi ČEZ Distribuce, a. s., a Městem Černošice na kabelové vedení NN v ulici
Kladenská na pozemcích parc. č. 1841, 1891,
2174/1, 2701, 2702/18, 2704/1, všechny v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města, za
úhradu 17 000 Kč

• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlou-

vy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene mezi STP Net, s. r. o., a Městem
Černošice na zřízení plynovodní přípojky
v ulici Strakonická na pozemku parc. č. 1936
v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města
za úplatu 500 Kč

• zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s Telefónica O Czech Republic,
a. s., a Městem Černošice na vedení telekomunikačního kabelu na pozemku parc. č. 518
v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města
za úplatu 500 Kč
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bere na vědomí informaci o jednání s manželi Vyletovými ve věci
vyklizení objektu bez č. p. na pozemku
parc. č. 6192/23 k. ú. Černošice a o uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě podnájemní dle
ust. § 50 a o. z.
Výsledek hlasování:
l4 pro, nikdo proti, 1 se zdržel
1 zastupitel nebyl přítomen
Návrh usnesení byl přijat.

• I. zastupitelstvo souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 4893/
31 (ul. Topolská) v obci a k. ú. Černošice
o výměře 17 m² vzniklého geometrickým
plánem č. 3312-1/2008, potvrzeným KÚ pro
Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm
Praha-západ dne 26. 5. 2008 pod č. 1251/
2008, z pozemku parc. č. 4893/1 v obci a k.
ú. Černošice ve vlastnictví města za cenu
1 000 Kč/m²
Výsledek hlasování:

z radnice
15 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel
jeden zastupitel nebyl přítomen
Návrh usnesení byl přijat.

• I. zastupitelstvo souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy na prodej pozemku parc. č. 4054/2
v obci a k. ú. Černošice o výměře 34 m² zaps.
v katastru nemovitostí KÚ pro Středočeský
kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, na
listu vlastnickém 10001, a pozemku parc. č.
4054/1 o výměře 327 m² vzniklého geometrickým plánem č. 3439-12/2008, potvrzeným KÚ pro Středočeský kraj, Katastrálním
pracovištěm Praha-západ, dne 11. 12. 2008
pod č. 3105/2008, oddělením z pozemku č.
563 v obci a k. ú. Černošice zaps. v katastru
nemovitostí KÚ pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ, na listu vlastnickém 10001 ve zjednodušené evidenci dle
PK, s žadateli za cenu 500 Kč/m²
• I. zastupitelstvo ruší své usnesení č. 7/28 ze
dne 10. 10. 2006; II. zastupitelstvo schvaluje
prodej pozemku parc. č. 6192/4 o výměře
414 m² v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví
Města Černošice žadatelům za cenu 500 Kč/
m² s odečtením sumy 13 020 Kč, která byla již
dříve uhrazena
• I.

zastupitelstvo schvaluje budoucí bezúplatné nabytí části pozemku č. 191/5
vedeného v katastru nemovitostí KÚ pro
Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště
Praha-západ, ve zjednodušené evidenci dle
PK zaps. na listu vlastnickém 2628, dotčené
stavbou chodníku v ulici Vrážská v Černošicích, a to Městem Černošice od Středočeského kraje uzavřením smlouvy o budoucí
smlouvě darovací, která bude uzavřena dle
ust. § 628 a násl. o. z. do 100 dnů ode dne
ukončení stavby chodníku, jejím zaměřením
a zpracováním příslušného geometrického
plánu

• zastupitelstvo schvaluje bezúplatné nabytí
pozemku parc. č. 4092/3 o výměře 412 m²,
vzniklého oddělením pozemku parc. č. 4092,

pro obec a k. ú. Černošice na listu vlastnickém 60000

• zastupitelstvo souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Černošice
a obcí Nučice o poskytování služeb městské
policie a pověřuje starostu jejím podpisem.
• zastupitelstvo souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Černošice
a obcí Jinočany o poskytování služeb městské
policie a pověřuje starostu jejím podpisem
• zastupitelstvo souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Černošice
a městem Rudná o poskytování služeb městské policie a pověřuje starostu jejím podpisem
• zastupitelstvo souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Černošice
a obcí Tachlovice o poskytování služeb městské policie a pověřuje starostu jejím podpisem

• zastupitelstvo souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Černošice
a obcí Drahelčice o poskytování služeb městské policie a pověřuje starostu jejím podpisem
• zastupitelstvo souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Černošice
a obcí Chýnice o poskytování služeb městské
policie a pověřuje starostu jejím podpisem
• zastupitelstvo souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Černošice
a obcí Karlík o poskytování služeb městské
policie a pověřuje starostu jejím podpisem

• zastupitelstvo souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Černošice
a obcí Úhonice o poskytování služeb městské
policie a pověřuje starostu jejím podpisem.

• zastupitelstvo souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy mezi městem Černošice
a obcí Zbuzany o poskytování služeb městské
policie a pověřuje starostu jejím podpisem
Výsledek hlasování:

17

z radnice
15 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel
jeden zastupitel nebyl přítomen
Návrhy usnesení k předchozím 9 bodům byly
přijaty.

• zastupitelstvo souhlasí s nákupem dvou
služebních vozidel pro účely městské policie
formou finančního leasingu pro potřeby pracoviště Rudná

Černošice vyjadřuje vůli zabývat se problematikou personálního obsazení kontrolního výboru
a náplní jeho činnosti na nejbližším zasedání
zastupitelstva a žádá jednotlivé zastupitelské
kluby, aby do příště připravily návrhy na personální obměnu tohoto orgánu zastupitelstva.
Výsledek hlasování:
14 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel

Výsledek hlasování:

jeden zastupitel nebyl přítomen

15 pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel

Návrh usnesení byl přijat.

jeden zastupitel města nebyl přítomen hlasování
Návrh usnesení byl přijat.

• zastupitelstvo bere na vědomí informaci
(dopis ředitelky sdružení Ekocentrum Petrklíč
zastupitelům s prosbou o pomoc při řešení
situace s výpovědí z nájmu prostor, které toto
sdružení v současné době využívá) o problémech Ekoncentra Petrklíč a doporučuje pí
Lalákové jednat o možnosti využití stávajícího objektu bývalé mateřské školy v Husově
ulici
Výsledek hlasování:
15 pro, 0 proti, nikdo se nezdržel
jeden zastupitel nebyl přítomen
Návrh usnesení byl přijat.

• zastupitelstvo

nepřijalo návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Černošice, v samostatné
působnosti, podle § 6 odst. 5 a § 46 odst. 3
zákona č. 183/2006 Sb. souhlasí s návrhem žadatelky ze dne 10. 12. 2008 na pořízení změny
územního plánu sídelního útvaru Černošice
pro pozemky č. parc. 1132, 1133/1, 1135/2
a 1134 v kat. území Černošice
Výsledek hlasování:
nikdo pro, 13 proti, 2 se zdrželi
jeden zastupitel nebyl přítomen
Návrh usnesení nebyl přijat.

• zastupitelstvo přijalo návrh usnesení předložený panem starostou: Zastupitelstvo města
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59. schůze rady města
konaná 23. března 2009
Odbor investic a správy majetku

• rada souhlasí se stavebními úpravami rekreační chaty č. e. 590 v osadě Lavičky
• rada souhlasí s novým řešením úprav kabelového vedení NN v ulicích Karlická a V Zahrádkách
• rada nesouhlasí se stavebními úpravami
rodinného domu č. p. 850 v Jiráskově ulici
podle předložené dokumentace, neboť neodpovídají regulativům územního plánu (max.
20 % hlavní stavba, do 30 % celková zastavěnost pozemku)
• rada souhlasí s výstavbou vrtané studny na
pozemku parc. č. 82 v ulici Na Poustkách
• I. rada nesouhlasí se stavebními úpravami
rekreační chaty č. e. 643 v osadě Lavičky;
II. rada ukládá odboru územního plánování
a stavebního řádu zahájit řízení o odstranění
stavby
• rada nesouhlasí s provedením přístavby rodinného domu č. p. 902 v Lidické ulici podle
předložené dokumentace
• rada souhlasí se změnou využití slučovaných pozemků parc. č. 1731, 1733/1, 1733/6
a 1733/27 v prostoru Centra Vráž
• rada nesouhlasí se změnou stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 1604 v Sosno-

z radnice
vé ulici před dokončením podle předložené
dokumentace a doporučuje žadateli uvést
projekt do souladu s územním plánem

smlouvy s s poskytovatelem mobilní komunikace O

• rada souhlasí s položením kabelů veřejné- • I.

ho rozhlasu a městského rozhlasu do země
při úpravách kabelového vedení NN v ulici
V Horce na základě předložené cenové nabídky realizační firmy

• I. rada souhlasí s úpravou nájemného u nájemních smluv nebytových prostor o inflační
koeficient 6,3 % podle předloženého návrhu;
II. rada ukládá odboru investic prověřit, zda
je možno navýšit nájem uvedených nebytových prostor o vyšší částku, než je inflační
koeficient
• rada

souhlasí s vícepracemi na úpravách
chodníku Dobřichovická a s uzavřením
smluvního dodatku č. 2 s firmou Lakro na
tyto vícepráce ve výši 149 471 Kč + DPH

• rada souhlasí s tím, aby společnost CityPlan
vypracovala studii úprav prostor černošického nádraží podle předložené cenové nabídky

• rada ukládá odboru technických služeb
umístit horolezeckou stěnu po jejím dokončení do prostoru Sportpark Berounka – u betonárny
• rada nesouhlasí s výměnou kotle na ohřev
teplé užitkové vody za výměník v DPS
• I. rada bere na vědomí nabídku investora
Centra Vráž na konečnou cenu za učebny
(holoprostor) v ceně 3 000 000 Kč; II. rada
ukládá odboru investic předložit odborný
odhad nákladů na dobudování prostor pro
potřeby města do stavu „na klíč“
• rada

souhlasí s provedením přípravy pro
kanalizační přípojku k pozemku parc. č. 515
v souvislosti s realizovaním kanalizačního
řadu v Poštovní ulici a pověřuje odbor investic vystavením objednávky firmě EKIS na
tuto práci

• rada

Odbor kancelář starosty
souhlasí s podpisem nové rámcové

Finanční odbor

rada ukládá odboru investic prověřit
možnost využití nových dotací ze Středočeského kraje a v případě kladného rozhodnutí
ukládá podání žádosti v termínech (oblast životního prostředí, obnova drobných památek)
Různé
Z komise životního prostředí
Nová kontejnerová stání
komise souhlasí s návrhy na umístění 2 kontejnerových stání Mokropeská a Karlická

• rada bere na vědomí a souhlasí s navrhovaným řešením

• I. rada vítá návrh mladých občanů města
zapojit se do organizace Den Země a ukládá
OK a OTS spolupráci – zajistit propagaci dle
požadavků, technickou pomoc…; II. rada
vyjadřuje poděkování organizátorům akce;
III. rada ukládá starostovi města zaslat dopis
všem organizacím, které byly podpořeny
z grantových programů města, s výzvou
k účasti na uvedené akci

• rada souhlasí s nabídkou na stavebně technickou úpravu zdi u dětského hřiště v ul.
Riegrova (knihovna, pošta) v nabídkové ceně
do 30 000 Kč bez DPH
• rada souhlasí s využitím techniky odboru
technických služeb města (bagru pro úpravu
veřejné komunikace) pro úpravu veřejné komunikace (zahradnictví).

60. schůze rady města
konaná 6. dubna 2009
Odbor investic a správy majetku

• rada souhlasí s umístěním fotovoltaických
panelů na rodinném domě č. p. 1706 – Nymburská ulice
• rada souhlasí se stavbou rodinného domu
na pozemku parc. č. 1598/16 v Dobřichovic-
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z města a okolí
ké ulici podle upravené projektové dokumentace

• rada souhlasí se stavbou oplocení pozem-

ku parc. č. 2917/77 v Borůvkové ulici

• rada

nesouhlasí s udělením výjimky ze
stavební uzávěry na povrch komunikace
v Kazínské ulici pro vybudování kanalizační
přípojky pro dům č. p. 67

• rada

souhlasí se stavbou zahradního
skladu s krytým parkovacím stáním na pozemku parc. č. 3780 a s přístavbou zádveří
v souvislosti se změnou využití haly rodinného domu č. p. 725 v Akátové ulici

• rada

souhlasí s rozšířením kabelové sítě
NN pro pozemek parc. č. 1943 ve Strakonické ulici a pro pozemek parc. č. 2046/2
v Kladenské ulici

• rada souhlasí s provedením přístavby rekreační chaty č. e. 708 v ulici V Lavičkách
za podmínky sloučení pozemků tvořících
zahradu u objektu
• rada souhlasí s přístavbou rodinného do-

mu č. p. 902 v Lidické ulici

• rada souhlasí se změnou stavby rodinného
domu na pozemku parc. č. 1604 v Sosnové
ulici před dokončením (půdorysný posun
domu o cca 1 m, rozšíření zádveří, propojení
prostor technického zázemí se sklípkem, změna umístění venkovního schodiště)

• rada souhlasí s nástavbou rekreační chaty č. e. 1136 v osadě pod Hladkou skálou
a uděluje pro tyto stavební úpravy výjimku
ze stavební uzávěry

ulici podle nové projektové dokumentace

• rada souhlasí s dělením pozemku parc.
č. 1682/67 ve Slunečné ulici
• rada souhlasí s poskytnutím příspěvku
města ve výši 17 000 Kč na vybudovanou
tlakovou kanalizační přípojku k chatě č.
e. 304 v Nádražní ulici
• rada souhlasí s položením kabelů veřejného osvětlení do země při úpravách kabelového vedení NN v ulici V Horce (II. úsek) na
základě cenové nabídky předložené realizační firmou Elektroservis
• rada I. nesouhlasí s uhrazením nákladů
vzniklých čištěním kanalizačního potrubí
na pozemku města parc. č. 480/1 v Riegrově
ulici ve výši 13 357,50 Kč; II. ukládá právničce města připravit smlouvu o převedení kanalizační přípojky k domu č. p. 1061 a 1062
do majetku Společenství pro dům Riegrova
č. p. 1061, 1062, Černošice
• rada bere na vědomí uzavření dodatků č. 2
ke smlouvám o dílo na stavby „Obnova povrchu komunikace v ulici Tyršova – I. etapa“
a „Obnova povrchu komunikace v ulici Lidická“ a souhlasí s nimi
• rada souhlasí s udělením výjimky ze
stavební uzávěry na povrch komunikace
v Alešově ulici pro vybudování kanalizační
přípojky k domu č. p. 2134 za podmínky, že
povrch komunikace bude uveden do původního stavu

• rada souhlasí s úpravou trasy kabelového
vedení NN v Jižní ulici podle předložené
situace

• I. rada ve věci Rekonstrukce Tyršovy ulice
– úprava projektové dokumentace pověřuje
odbor investic projednat navrhované úpravy
se zhotovitelem a předložit na ně cenovou
nabídku; II. rada pověřuje odbor investic
jednáním s majiteli restaurace Pod lipou
o odvodu dešťových vod z jejich pozemku

• rada souhlasí se stavbou rodinného domu

• I. rada ve věci Karlštejnská centrum
– škoda na městském mobiliáři (koš na odpadky, prosklená vitrína, zábrany pro chodce)

• rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě
NN pro pozemek parc. č. 1720 v Čapkově
ulici
na pozemcích parc. č. 1573 a 1574 v Alešově
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z radnice
souhlasí s nákupem městského mobiliáře
od fy Ekis; II. rada ukládá právničce města
vymáhat způsobenou škodu po zjištěných
pachatelích

• rada nesouhlasí s realizací telefonních rozvodů v oblasti Vápenice dle předložených
variant
• rada ve věci Žádost o opravu Větrné ulice

ukládá odboru investic projednat nastalou
situaci a následně hledat řešení stavu povrchu komunikace

• rada

doporučuje zastupitelstvu projednat
a schválit bezúplatné nabytí pozemku parc.
č. 5129/86 o výměře 155 m² spolu se stavbou
komunikace, veřejného osvětlení, vodovodu
a splaškové kanalizace, a to uzavřením darovací smlouvy dle ust. § 628 a násl. o.z.

Odbor informatiky

• rada schvaluje objednání servisního zásahu na konfiguraci elektronického docházkového systému za cenu do 10 000 Kč včetně
DPH
Městská policie

• rada na základě veřejnoprávní smlouvy
schvaluje nákup výstrojních součástí pro
nové strážníky (budoucí detašované pracoviště Rudná)
• rada schvaluje nákup nového počítače do
max. částky 20 000 Kč s DPH včetně monitoru pro budoucí detašované pracoviště
Rudná
• rada schvaluje vyslání strážníka na povinný rekvalifikační kurz

• rada nesouhlasí s převodem části pozem- • rada schvaluje nákup 7 ks šatních skříněk

ku parc. č. 2737/4 v obci a k. ú. Černošice ve
vlastnictví Města Černošice žadatelce

• rada

souhlasí se zadáním vypracování návrhu dodatku k pojistné smlouvě
č. 1505448696 na pojištění zařízení městského mobiliáře Centra Karlštejnská

• rada souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě darovací části vodovodního
řadu v ulici Komenského na pozemcích
parc. č. 396/2 a č. 182/1(PK), oba v obci
a k. ú. Černošice ve vlastnictví města, a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
• rada nesouhlasí

s účastí Města Černošice
ve výběrovém řízení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na prodej
pozemku č. parc. 2856 o výměře 3 000 m²
v k. ú. Černošice
Finanční odbor

• rada

souhlasí s financováním výše úprav
v ZŠ Černošice v roce 2009 v rozsahu do
1 mil. Kč z investičního fondu základní školy (úpravy přístupových cest ke škole, opravy
budovy školy)

pro strážníky (budoucí detašované pracoviště Rudná)

• rada schvaluje uzavření nájemní smlouvy na prostory budoucí služebny Městské
policie Černošice, detašovaného pracoviště
Rudná u Prahy, a pověřuje starostu jejím
podpisem
• rada schvaluje uzavření smlouvy o svozu
a zneškodňování směsného komunálního
odpadu od služebny městské policie, Kladenská 1151, Černošice
• I. rada bere na vědomí informaci o problematice cizinců na území města; II. rada
ukládá městské policii dále tuto problematiku sledovat, zvláště u cizinců pobývajících
zde nelegálně
Různé

• rada bere na vědomí Zápis z 21. zasedání
komise školské a pro mládež
• rada ukládá tajemníkovi městského úřadu
předložit radě města informaci, jak je v rámci úřadu zajištěno vydávání koordinovaného
stanoviska.
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z radnice

Vyjádření starosty k mediální cause
Vážení spoluobčané, je mou povinností starosty reagovat na mediální causu, která v minulých dnech plnila stránky bulvárních novin a v níž se několikrát rovněž objevilo mé
jméno v souvislostech, které autoři historky potřebovali k posílení celkového dojmu, jehož
chtěli dosáhnout.
Z nesmyslů a spekulací vycházejících z jiných
spekulací a poupravených faktů, aby se jakoby
navzájem potvrzovaly, stojí za mou vážnou
a jasnou reakci pouze následující záležitosti.
Mediální lež číslo jedna: ,,Starosta nakoupil
ve spolupráci se skupinou Jirout - Přibík 25 tisíc
metrů čtverečních polí v obci, aby se na jejich
prodeji po změně ÚP obohatil.“ Rozsah mého
nemovitého vlastnictví v Černošicích je známý,
lze se s ním seznámit prostřednictvím výpisu

z katastru nemovitostí. V Černošicích vlastním jednu šestinu jedné rodinné nemovitosti
a 900 metrů čtverečních velkou stavební parcelu. Tento fakt je natolik zřejmý a prokazatelný,
že jsem patrně první politik, kterému se noviny BLESK prakticky okamžitě a bez soudního
rozhodnutí na předním místě svého vydání
veřejně omluvily za o něm uveřejněnou lež.
Tuto satisfakci považuji za přiměřenou a dál se
tím nehodlám zabývat.

Mediální ,,posun“ číslo dvě: ,,Role starosty
ve společnosti Dalmatin bylo shánět dotace…“
Je samo o sobě absurdní, abych měl nějakou
ekonomickou roli ve společnosti, v níž jsem
od roku 2007 neměl žádnou ekonomickou
účast (podrobnosti jsou uveřejněny na mých
webových stránkách www.alesradl.cz). A je
úplně stejně absurdní, abych jako starosta
města usiloval o to, aby se do našeho města
nepodařilo dostat co nejvíc dotací. Starosta,
který by se nesnažil shánět dotace a nebo by
to neuměl, by byl svým spoluobčanům věru
málo platný. Obecní rozpočet je schopen
vygenerovat na nové investice do městské infrastruktury maximálně 5 až 10 milionů. Za to

by se životní prostředí v našem městě opravdu
příliš zlepšit nepovedlo. V oblasti shánění dotací se proto pro vás vskutku snažím dělat vše,
co umím a co díky svým kontaktům, iniciativě
a spolupráci s dalšími mohu zvládnout. Dělám
to navzdory tomu, že po celou dobu tohoto
mého úsilí je každý dosažený úspěch ze strany
minimálně jedné, ale pořád té samé, opoziční
zastupitelky kritizován a je mu VŽDY podsouván nějaký zákeřný, skrytý motiv. V následující tabulce vám předkládám přehled všeho,
co se nám zatím v oblasti opatřování dotací
podařilo pro vás dosáhnout. Zároveň vyhlašuji soutěž o to, kdo dokáže některou z těchto
dotací zdůvodnit co nejpodlejším způsobem
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z radnice
Akce

poskytovatel

dotace
(mil. Kč)

Mokropeská

MF

10

Opolská

MF

4

Na Višňovce

MF

2

celkem

16

Fügnerova – V Rybníčkách

MMR

3,314

Kladenská

MF

4

Lipová

MMR

2,775

Poštovní

MMR

2,622

Červánková –– dětské hřiště

Středoč. kraj

0,108

osvětlené přechody

Středoč.kraj

0,308

Chodníky Karlštejnská

SFDI

1,96

Chodník Dobřichovická

SFDI

0,906

Karštejnská – centrum

Středoč.kraj

6,199

celkem

22,192

B+R

ROP

21,211

Tyršova

MF

2,1

Lidická

MF

3,9

Smetanova

MF

4,4

chodníky Horka

SFDI

7

zeleň Kazín

OP ŽP

2,019

aleje + park DPS

OP ŽP

0,849

celkem

41,479

2007

2008

2009

(přece v tom nenecháme paní zastupitelku
samotnou).
Ano, chápu, že těm, kteří jsou si jisti, že oni
sami by nikdy dotace v objemu 80 milionů
korun pro naše město za pouhé tři roky získat ani náhodou nedokázali, leží tyto úspěchy
pěkně v žaludku a snaží se je veřejně shazovat
alespoň tím, že za nimi jakoby vidí nějaké
nečisté, korupční a až pekelné úmysly. Vždy,
když mi již v minulosti kvůli této interpretaci
volal nějaký novinář, který pracoval s příslušně
podstrčenou informací od naší milé opoziční
zastupitelky, vzpomněl jsem si na slova jedno-

ho italského průvodce našeho zájezdu,
který nám vyprávěl o krásách italských měst. Řekl tehdy: ,,Za každým
Savanarolou, a že jich tu bylo, nám zbyl
jen smrad, popel a dým, ale chrámy, ty
chrámy, které jsou tu dodnes, nám tu
stavěli Mediceové, Sforzové a Viscontiové, lidi z masa a kostí a ne pomatení
fanatici…,“ A to je poznání, které platí
všude na světě.
Vážení spoluobčané, několik dní jste
teď museli v mediích číst a poslouchat
zprávy, ve kterých se jméno našeho
město nevyskytovalo v pozitivních
souvislostech. To je věc, která mne jako starostu opravdu mrzí, s hlubokou
pokorou se vám za to omlouvám. Ale
nebyla a není moje vina, že se někdo
rozhodl vyrobit tento příběh a fakta
v něm propletl s vlastními i cizími dojmy a čiré spekulace okořenil cizími
nepravdami tak, aby ta vyprávěnka
alespoň na první poslech vypadala
trochu věrohodně. Kdyby život byl
opera-buffa a já byl hudební kritik,
tak bych na tomto místě napsal, že
známé italsko-německé ženské duo
zapělo svůj part opět velmi falešně,
ale režisérovi rozhlasového pořadu
to evidentně nevadilo. Ale život není opera ani opereta, je to spíš něco
mezi tragedií a fraškou, a tak musím
jen smutně konstatovat, že když chce
žena ublížit nenáviděnému muži, bývá

v tom značně vynalézavá. I proto velmi vítám,
že vznesená podezření vztahující se k v minulosti přijímaným rozhodnutím kolektivních
orgánů našeho města budou prý prověřena
kompetentním způsobem.
A svému kolegovi Jiroutovi si dovolím dát na
závěr veřejně jednu radu: „Mnohdy se ukáže, že
ty první ženy v našem životě byly ty nejlepší, protože věřily v budoucnost. Těm druhým a třetím
se možná už jen líbí přítomnost, a nebo chtějí pro
sebe kousek minulosti“. Přemýšlej o tom Michale
tak, jak o tom teď přemýšlím i já.
Aleš Rádl, starosta
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Vážení spoluobčané,
v týdnu od 20. dubna zveřejnila média sérii článků týkajících se mé osoby a některých mých kolegů. Tuto mediální lavinu, vedenou v bulvárním stylu, rozpoutala jako akt pomsty
má bývalá přítelkyně Lucie Moni, kterou zadržela policie za
pokus o moje vydírání. Zneužila citů, které jsem k ní choval,
s cílem značným způsobem se obohatit. Protože policie tyto
její snahy profesionálním přístupem překazila, využila svoji
známost s redaktorem Jankem Kroupou a snaží se lživými informacemi mne všemožně poškodit. Také proto vítám postup
policie, jež prověřuje informace z těchto reportáží, protože
může přispět k objasnění všech spekulací, které se bez jakýchkoliv důkazů objevily
v médiích. Dovoluji si Vám předložit svoje vyjádření k celému případu, jež jsem
zaslal příslušným médiím a které je v podstatě jedinou možnou „obranou“ proti
„senzacím“ pana Kroupy a bulvárního plátku Blesk:
akcií společnosti Dalmatik, a. s.,
1. Iniciátorem reportáží je má bývalá
která byla založena v souladu
přítelkyně Lucie Moni, která je Polis platnými právními předpisy jako
cií ČR obviněna z trestného činu vyakciová společnost s akciemi na
dírání dle § 235 odst. 1, odst. 2, písm.
majitele. Nikdy jsem jménem této
d) trestního zákona, kterého se vůči
společnosti nevyjednával o nákupu
mně dopustila.
jakýchkoliv nemovitostí v katastru
2. Poté, co Lucii Moni nevyšlo vydíobce Černošice. Tuto skutečnost
rání, které svou intenzitou mohlo
potvrzují také vlastníci nemovitoszpůsobit moji značnou újmu a tato
tí v Černošicích, zmiňovaní v méújma byla odvrácena mojí spolupradiích. Společnost za celou dobu své
cí s Policií ČR před jejím zadržením,
existence žádnou nemovitost nikdy
přistoupila Lucie Moni k útokům,
nevlastnila. Podnikatelským zámějež mě mají zdiskreditovat alespoň
rem této společnosti byla koupě
jako veřejného činitele.
a provozování penzionu v Krko3. Motivem lživých tvrzení Lucie Moni
noších, ale tento záměr se k dnešmůže být snaha o maření vyšetřonímu dni nepodařilo uskutečnit.
vání, mstu, ovlivňování svědků atd.
Důvodem pro založení společnosti
Navíc svou zášť směruje i vůči mým
v této formě byly opakované útoky
přátelům a kolegům, jimž se mstí
opoziční zastupitelky D. Göttelové
bez logiky věci. Dle mého názoru
proti jakýmkoliv aktivitám černoje hlavním motivem jednání Lucie
šických radních, přestože její rodiMoni její velká touha po penězích.
na úspěšně podniká v pohostinství
4. Byl jsem většinovým vlastníkem
na Praze 1, kde je shodou okolností
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	velmi aktivní její mateřské uskupení Věci Veřejné…
5. 	Se zástupcem vlastníků pozemků v Černošicích panem Josefem Pudilem jsem
jednal o záležitostech regulačního plánu, který se zpracovává v lokalitě, kde
se jejich pozemky nacházejí, a zprostředkoval jsem kontakt mezi ním a Lucií Moni, která měla zájem tyto pozemky koupit. Nikdy jsem neovlivňoval výši diskutované kupní ceny či možnost na
těchto pozemcích stavět z pozice, kterou
zastávám v samosprávě. Pozemky byly
určené k zástavbě rodinnými domy již
od vzniku původního územního plánu
v roce 1996, čili dlouho před tím, než
jsem začal v Černošicích zastávat veřejné funkce.
6.	Pozemky v Černošicích, které vlastním
a které uvádějí redaktoři Kroupa a Kupec, jsem nakoupil před svým vstupem
do komunální politiky. Na části pozemků byla v rámci změny územního plánu provedena změna funkčního využití těchto pozemků. Při projednávání této
změny na zastupitelstvech města Černošice bylo mé jednání vždy v souladu se
Zákonem o obcích, čili při projednávání tohoto bodu jsem byl vyloučen z hlasování (viz HORNÍ RÁMEČEK na následující stránce). Vlastnictví mých pozemků je veřejná informace, v Černošicích je
tato skutečnost dobře známa a nevidím
důvod tuto skutečnost skrývat či obcházet jakousi akciovou společností. Při posledním jednání zastupitelstva, jež projednávalo změny územního plánu, byla
žádost týkající se pozemků, které vlastním s M. Přibíkem, na změnu pro využití na bydlení zamítnuta (viz DOLNÍ RÁMEČEK na následující stránce).

7.	V médiích uvedený vodovod a kanalizace, vedoucí také podél mých pozemků ulicí Javorovou, byly realizovány před
tím, než jsem se stal členem Rady města
Černošice, proto jsem nemohl tuto realizaci nijak ovlivnit. Jednalo se o akci, která přivedla tyto inženýrské sítě do oblasti Stará Vráž a byla z podstatné části financována z dotačních zdrojů.
8.	V roce 2007 jsem zakoupil rodinný dům
v Myslbekově ulici, v současné době činí
hypotéční úvěr, z něhož jsem tuto koupi
financoval, cca 3 mil. Kč. Zdroje na koupi domu a splácení hypotéky pocházejí
z mých řádně zdaněných příjmů z minulosti, především z prodeje nemovitostí.
9.	Reportáže v médiích nepřinášejí ani jeden důkaz o mé spekulované nekalé či
trestné činnosti, v podstatě jen konstatují, že mám něco společného se společností Dalmatin, a.s., že vlastním pozemky a že jsem místostarosta Černošic, který se bohužel zapletl s ženou obviněnou
z vydírání. Na těchto faktech dále rozvíjejí lživé příběhy a dedukce.
10.	Všechna mnou zde uváděná fakta mohu
doložit hodnověrnými důkazy – usnesení zastupitelstva, kolaudační rozhodnutí, stavební povolení, smlouvy o dílo, nabývací tituly k nemovitostem atd.
S úctou PhDr. Michal Jirout, místostarosta
Jako představitelé města jsme se rozhodli napsat tato naše dvě vyjádření,
neboť zkreslené informace uveřejněné
v celostátních médiích, to vyžadovaly.
Částečně však chápeme toto vyjádření
i jako soukromé, a proto náklady na výrobu pěti tiskových stran budou uhrazeny z našich soukromých prostředků.
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21. zasedání Zastupitelstva města Černošice konané dne 5. 12 2005
PhDr. M. Jirout oznámil, že v případě projednávání tohoto bodu může dojít v případě jeho osoby ke střetu zájmů. Žádá zastupitelstvo města, aby z toho důvodu rozhodlo
o jeho vyloučení z projednávání tohoto bodu.
Výsledek hlasování: 18 pro, nikdo proti, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování
Návrh byl přijat
Hlasování o předloženém návrhu usnesení:
Návrh usnesení:
VIII: ZaAMAstupitelstvo města Černošice doporučuje pořizovateli zapracovat
do souborného stanoviska „Návrh změny č. 4 – Koncept“ v části E./Z4-6.
Výsledek hlasování: 11 pro, 7 proti, 1 se zdržel, 1 zastupitel byl vyloučen z hlasování
Návrh usnesení byl přijat

15. zasedání Zastupitelstva města Černošice konané dne 10. 12. 2008
PhDr. Michal Jirout a p. Michal Přibík – oznámili střet zájmů.
Pan starosta navrhl hlasovat o jejich vyloučení z hlasování o následujícím návrhu
z důvodu oznámeného střetu zájmů.
Výsledek hlasování: 16 pro, nikdo proti, 1 se zdržel, 2 zastupitelé byli vyloučeni z hlasování
Návrh byl přijat.
Zastupitelstvo města Černošice v souladu s § 46 odst. 3
návrh usnesení:
zákona č. 183/2006 Sb. zařazuje návrh změny č. 20 dle přílohy mezi změny, které
budou projednávány v rámci pořizování územního plánu podle zákona č. 183/
2006 Sb.
Výsledek hlasování: 1 pro, 15 proti, 1 se zdržel, 2 zastupitelé byli vyloučeni z hlasování
Návrh usnesení nebyl přijat.

Dotace na ekologické vytápění aneb Zelená úsporám
Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu ekologického vytápění (biomasa,
tepelná čerpadla, solární kolektory) a investic do energetických úspor při rekonstrukcích
i v novostavbách.
Žadateli o dotaci mohou být vlastníci rodinných a bytových domů, tzn. fyzické osoby,
společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva. města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.
Bližší informace o programu Zelená úsporám je žadatelům k dispozici bezplatně na
lince 800 260 500 (PO – PÁ od 8.00 do 16.00) a na stránkách www.zelenausporam.cz.
(mk)
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Nové reflexní vestičky přišel dětem předat osobně starosta
Na šedesát nových reflexních vestiček dostaly děti z obou černošických
mateřských škol, aby se při vycházkách po městě cítily bezpečně. Přišel jim je předat osobně starosta Aleš
Rádl. A nejen to, popovídal si s nimi
jako s opravdovými účastníky silničního provozu.
„Víte co je měsíc duben?“ zazněla na
úvod otázka pana starosty. A protože
následovaly menší rozpaky, přišlo na
řadu vysvětlování: „Je to měsíc, kterému říkáme měsíc bezpečnosti. A říká
se mu tak proto, protože na jaře začínají lidi jezdit autem, a to i ti, kteří přes zimu nejezdili. Především oni

by se měli zamyslet nad tím, co by
se dalo udělat, aby se na silnici chovali bezpečně. Je to tak?“ Spontánní
souhlas malých posluchačů! „Samozřejmě, že se nad tím zamýšlí i město a snaží se vám pomoci, abyste se na
silnicích nemuseli bát. Takže stavíme
chodníky, stavíme přechody, ale protože nám připadá, že je to málo, tak
jsme s panem velitelem městské policie vymysleli, že vám dáme takovéto
reflexní vestičky, které si na sebe nasadíte a budete na silnici dobře vidět.
Budete ty vestičky nosit?“ Opět mohutný souhlas!
(sj)
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Důchodci důchodcům, aby nikdo nebyl sám

V pondělí 23. března se v DPS konala výroční schůze ZO Svazu důchodců.
Projednala činnost v loňském roce a plán na rok letošní. Konstatovala, že se
podařilo získat patnáct nových členů, úmrtím však stejný počet organizace
ztratila. Hlavním úkolem, vedle získávání nových členů, je plnit heslo „Důchodci důchodcům, aby nikdo nebyl sám. Prožívat klidné a spokojené stáří“.
Senioři se scházejí každé pondělí od do Litoměřic na Zahradu Čech, se Sodruhé hodiny odpolední v jídelně DPS kolem jsme byli v Hořicích, v Lázních
ve Vrážské ulici mimo letní a vánoční Bělohrad a týden v Jizerkách. S DPS jsme
prázdniny. Posedíme u kávy, v pohodě vyrazili na zámek v Dětenicích a Mladé
si popovídáme. Dozvíme se o různých Boleslavi, město nám hradilo dopravu.
akcích. Strávíme hezké odpoledne v pří- S charitou do Libiše na akademii zdarma
jemném prostředí. Slavíme též jubilea s pohoštěním programem a hudbou.
a svátky podle přání, potěšíme malým
A co plánujeme? Výlety s ostatními
dárkem.
spolky, akademii v Libiši (zdarma s ChaDále pořádáme každé pondělí od 10.00 ritou Neratovice 21. května) a návštěvy
kondiční cvičení a trénování paměti. Ně- divadel a kin. A samozřejmě srdečně
kolikrát v roce se především starší členo- zveme všechny seniory na naše pondělní
vé z DPS a z města zúčastňují tvůrčích setkání v DPS.
setkání s dětmi ze Základní umělecké
Ve středu 3. června pořádá město
školy vedenými paní učitelkou Bláhovou. Černošice výlet pro seniory. Jde o proOstatní členové se připojují i k akcím jížďku historickou tramvají po centru
pořádaným Červeným křížem – výletům Prahy. Dále navštívíme město Hostivice
a zájezdům (týdenní zájezd do Janských (oběd) a hrádek Červený újezd. Více inLázní) a návštěvám divadel (chodíme na formací poskytne Miroslav Strejček na
generálky do Rokoka, ABC a Hybernie). tel. čísle 251 177 561.
Se zahrádkáři jsme vyrazili například Jiřina Pomahačová, předsedkyně ZO SDČR Černošice
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Dětský lidový soubor Pramínek opět „bodoval“

Jednou za tři roky vyhlašuje ministerstvo školství soutěžní přehlídku tanečních oborů Základních uměleckých škol, která probíhá ve třech kolech - okresním, krajském a národním.
Krajské kolo soutěže se uskutečnilo 23. března v Praze v Salesiánském centru. Přihlásilo se
do něj 14 škol (269 účastníků), program tvořilo 30 choreografií.
Do ústředního kola byly nakonec vybrány
s přímým postupem čtyři choreografie, dva
návrhy na postup (návrhy nejsou dány nižší
kvalitou, ale směrným číslem – pro Středočeský kraj to bylo 26 účastníků), dalších
sedm choreografií bylo oceněno diplomy.
Jako vždy se i letos náš taneční obor, jehož
jádro tvoří dětský lidový soubor Pramínek,
zúčastnil této přehlídky. S velkým nasazením a chutí děti spolu s kapelou Pramínku
předvedly tři tance. A jak jsme dopadli?
S potěšením mohu říci, že velmi dobře.
Výrok odborné poroty:
• přímý postup do Národního kola choreografie – Co dobrého do břicha
• návrh na postup do Národního kola
choreografie – Co se škádlívá, to se rádo
mívá

• diplom za dětskou tvořivost choreografie
– Hra s kamínky
Gratuluji tímto všem dětem i muzikantům, děkuji maminkám a babičkám za vzornou přípravu krojů! Všichni máme velkou
radost z tohoto úspěchu, z našeho společného setkávání. Myslím, že reprezentace naší
školy i města Černošice byla báječná. Poděkování patří i pedagogům ostatních oborů
naší školy, kteří pomáhali. Celou přehlídku
organizovala naše ZUŠ ve spolupráci se
Středočeským krajem.
Ústřední kolo národní přehlídky se
uskuteční v divadle v Pardubicích od 5. do
7.června. Pokud nás chcete podpořit, zveme
vás v sobotu 9. 5. od 17.00 do Mokropes na
Staročeské máje, kde bude soubor Pramínek
vystupovat. Přijďte se podívat, společně
si s námi zazpívat.
Marcela Látalová
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Ocenění za obětavou péči o veřejnou zeleň patří paní Miladě
Soutěže o úpravu veřejné zeleně v Černošicích „Zelený trojlístek“ má svého prvního vítěze. Stala se jí paní
Milada Borovičková, která se po celý rok obětavě stará o
zahrádku v areálu městského domu č. 257 v Karlštejnské
ulici. Soutěž vyhlásila městská rada proto, aby podpořila ty spoluobčany, kteří se o veřejnou zeleň aktivně
a nezištně starají, případně oslovila další. Paní Borovičková převzala z rukou starosty Aleše Rádla diplom
a hodnotnou cenu. „Vážená pani Borovičková, mám tu
milou povinnost, předat vám historicky první ocenění za
vítězství v soutěži Zlatý trojlístek. Ocenění je určeno pro
ty, kteří ve svém volném čase nezištně pečují o kousek veřejného prostoru. Nezávislá komise pak za nejhezčí vybrala
předzahrádku, které věnujete právě vy svou péči. Chceme
touto cestou, tímto veřejným ohodnocením, probudit zájem
i v ostatních lidech, aby se i oni zajímali o prostředí, které
je bezprostředně obklopuje a podle svých možností mu sami
věnovali trochu pečlivé pozornosti a nespoléhali se, že to za
ně vždy udělá někdo jiný. Naše město může být dobře uklizené, dobře upravené, to zvládnou instituce, které k tomu
město má, ale má-li být krásné a opravdu zářící, neobejde
se bez drobného úsilí, které každý z nás věnuje byť i jen
docela malému kousku veřejného prostoru. Přijměte tedy
pani Borovičková tuto cenu a věřte, že si vaší práce vedení
města vskutku velmi váží“, uvedl starosta.
Ale nejen paní Borovičková se vzorně stará o ten „svůj“
kousek veřejné zeleně. Pracovníci technických služeb objeli
celé město a objevili opravdu krásně upravené předzahrádky.
Posuďte sami: 1 – Slunečná 629 (paní Ulmanová); 2 – Pardubická; 3 – Mánesova 1036; 4 – roh Jasmínové a Říční; 5 – Mokropeská 706; 6 – Pod Slunečnou 665 (paní Dušátková).
(sj)
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Zahrádkáři zvou na zajímavou výstavu do Jihočeského muzea

Poslední březnovou sobotu zhodnotila výroční členská schůze místní organizace Českého zahrádkářského svazu činnost v uplynulém roce.
Vedle poradenské služby jsme organizovali tématické zájezdy pro naše členy i další
občany Černošic. Pro onemocnění předsedy se však nepodařilo realizovat všechny
plánované akce. Jeli jsme pouze na jarní
Tržnici Čech v Litoměřicích a v srpnu na
zámek Frýdlant a prohlídku jiřin známého
pěstitele Jana Dvořáka v Raspenavě, kde
jsme mohli obdivovat více než 400 druhů
těchto krásných květin. Pro organizační
zvládnutí těchto akcí se výbor organizace
sešel sedmkrát a ve spolupráci s místní organizací Červeného kříže se nám podařilo
zvýšit obsazenost zájezdů.

bronzovou medaili za zásluhy o rozvoj zahrádkářství. Dr. Josef Klimeš, člen předsednictva Ústředního sdružení Praha západ,
ocenil naši práci a přednesl velmi zajímavou přednášku o zahrádkářské ekologii
a ochraně přírody a životního prostředí.

Počátkem dubna jsme opět zajeli na Tržnici Čech do Litoměřic na nákupy zahrádkářských potřeb a výpěstků a 21. května
pořádáme zájezd do Českých Budějovic
na velmi zajímavou výstavu Šumava
Karla Klostermanna v Jihočeském muzeu. Odjezdy jako obvykle od samoobsluhy
na Vráži v 7.00, od samoobsluhy v MokByl zvolen nový výbor základní or- ropsech v 7.05 a od nádraží v Černošicích
ganizace, revizní komise a delegáti do v 7.10. Zájemci se mohou přihlásit na tel.:
Územního sdružení republikové rady ČSZ. 251 643 041 nebo 311 225 005.
Milan Boháč, předseda ZO ČZS
Za obětavou práci obdržel předseda ZO

Výběrové řízení na správce areálu Sokola
Výbor Tělocvičné jednotky Sokol
Černošice vypisuje výběrové řízení na
správce areálu Sokola.
Úkolem správce je: každodenní
úklid tělocvičny a přilehlých sociálních zařízení; údržba zahrady (sekání
trávy, hrabání listí, běžný úklid); údržba antukového hřiště (kropení, pletí,
dle potřeby pohoz antukou, válcování); údržba umělého hřiště (zametání, odstraňování trávy kolem plotu)
; drobné opravy vnitřního i vnějšího
zařízení; zajišťování pronájmu obou
hřišť (příprava hřiště pro nájemce,
inkasování peněz).
Požadujeme: neomezené časové
možnosti nebo pobyt v kanceláři
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Sokola (vhodné pro důchodce nebo
pro nájemce kanceláře); mobilní telefon (být na příjmu pro zajišťování
pronájmů hřišť); možnost (není podmínkou) využívání služebního bytu
jako kanceláře (byt není vhodný pro
přespávání z důvodu jeho umístění
nad Kino Clubem.
Nabízíme: pronájem kanceláře
pro správce; kompenzaci nájemného
s honorářem za správcování; při nevyužívání kanceláře (není podmínkou)
honorář za správcování dle dohody.
Informace na tel.: 737 419 247
(L. Millerová), 251 640 449 (H. Fořtová), www.sokol.mestocernosice.cz.

z města a okolí

Farní charita nabízí zdravotní i pečovatelské služby

Farní charita Neratovice provozuje v Černošicích pečovatelskou službu, denní stacionář a zdravotní ošetřovatelskou péči v rodinách. Její činnost je zaměřena na poskytování sociálních a zdravotních služeb pro klienty, kteří mohou zůstat co nejdéle ve
svém domácím prostředí. Převážně jde o seniory a lidi se zdravotním postižením.
a infuzní terapii, převazy
Pečovatelská služba
a výplachy ran a základní
Pečovatelská služba je
ošetřovatelskou rehabilitaci,
určena všem lidem, kteří si
zajištění dietního a léčebv důsledku nemoci, postiného režimu ve spolupráci
žení či stáří nemohou sami
s rodinou. Součástí péče je
zabezpečit plnohodnotný
i zapůjčení kompenzačních
život, a přesto chtějí setrvat
pomůcek (chodítek, invave svém domácím prostředí.
lidních vozíků atd.).
Pečovatelskou službu, která

Denní stacionář
je zaměřena na pomoc při
zvládání běžných úkonů
Denní stacionář, jenž
v péči o vlastní osobu a popůsobí v DPS je určen pro
moc při chodu domácnosti,
denní pobyt klientů, které
„Při pravidelných
zajišťují dvě pečovatelky
má sice v péči jejich rodina,
návštěvách klienta se
sedm dní v týdnu. Jde
ale nemůže se o ně starat
zdravotní sestra stává
o pomoc při osobní hygipo celý den. Poslouží však
součástí jeho rodiny,
eně a oblékání, pomoc při života a navazuje s ním
i osaměle žijícím seniorům,
úklidu domácnosti, donášce pevný osobní vztah,“ říká jež potřebují kontakt s ostatobědů, nákupů, při podávání vrchní sestra pečovatelské ními lidmi a chtějí vyplnit
stravy, praní a žehlení prádla a zdravotní služby Jana
svůj volný čas. O všechny
a doprovod nebo odvoz kli- Švejcarová (na snímku)
tyto klienty se starají zkušeenta k lékaři. Tuto službu si klienti hradí né pracovnice, které zajistí dovoz a odvoz
v plné výši stanovené zákonem o sociál- klientů, stravování v „domácím“ prostřeních službách.
dí centra, aktivizační programy ve formě
čtení, tréninků paměti, společenských her,
Zdravotní ošetřovatelská péče
skupinové kondiční cvičení, dohled nad
Zdravotní péče je určena pro klienty,
užíváním léků a rovněž hygienický dokteří by jinak museli být hospitalizováni
hled, pedikúru a kadeřnické služby a také
či umístěni v sociálním zařízení. Umožfyzikální terapii dle možností a indikace
ňuje jim stále více léčit se doma. Tuto
lékaře s fyzioterapeutkou.
péči, která je plně hrazena zdravotními
Úhrada za pobyt ve stacionáři činí
pojišťovnami, poskytují kvalifikované
30
Kč za hodinu, za snídani a svačinu
zdravotní sestry sedm dní v týdnu. Úzrovněž
30 Kč. Za doprovod do centra
ce při tom spolupracují s praktickým
100
Kč
za
hodinu (cena se krátí dle skulékařem klienta. Zajišťují odběry krve
tečně
spotřebovaného
času).
(sj)
a biologického materiálu, aplikaci injekcí
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Jak to vlastně chodí v denním stacionáři pro seniory v Černošicích? Jak se tam
o své klienty starají? Protože jsme chtěli být alespoň jeden běžný pracovní den „u
toho“, nahlédnout přímo „pod pokličku“, vypravili jsme se do Domu s pečovatelskou
službou, kde má „školka pro seniory“ své stálé sídlo.

Vyrážíme za klienty
Vítá nás vedoucí stacionáře
Magistra Aneta Maurerová, která vede
Je krátce po sedmé hodině ranní
a červený fiat se znakem Farní charity stacionář už více než rok, nás uvádí do
Neratovice míří nejprve k bydlišti pana útulně zařízených místností. Napadá nás,
Miloslava. Pečovatelka Hana Hájková že se tady klienti určitě cítí jako doma.
mu pomáhá s oblékáním, opatrně ho Na stole s kostkovaným ubrusem už je
vede po schodech k domovní brance připravena snídaně. Po ní krátká chvilka
a poté s ním nasedá do vozu. Jde to odpočinku.
dobře, v zimě však může být i tak krátZačíná denní program
ká cesta velice namáhavá.
Den ve „školce“ pro seniory pokračuje
Vyrážíme za dalším klientem. Tady podle pečlivě připraveného programu.
je to zcela bez problémů, paní Vlasta Ranní hygiena, měření tlaku, cvičení za
již čeká před domem. Všichni společodborné asistence
ně se vracíme do
zdravotní
sestry
Doma je nám samotným smutno,
stacionáře, kam
Pavly
Kundrtové.
mezitím dorazily hledáme společnost dalších lidí
„Při cvičení nijak
paní Jiřina a paní a přátel. Tady ji nacházíme…
neimprov izujeme.
Klienti stacionáře
Věra. Jejich roŘídíme se zcela podinní příslušníci
kyny lékaře, který
pomoc charity nevyžadují, dopravu si
kondiční cvičení předepisuje,“ odpovídá
zajišťují sami.
na náš dotaz sestra Pavla.
Poté následuje samostatná činnost:
luštění křížovek, cvičení paměti formou
her (puzzle, pexeso, skládačky a kvizy).
Nechybí ani sledování televize. „Věnujete se každému klientovi zvlášť, nebo pro
seniory připravujete společný program,“
ptáme se vedoucí stacionáře? „Zpočátku každému samostatně, jak jste sami
viděli, poté následuje společný program
v různých podobách,“ říká sympatická
Paní Vlasta už na nás čeká
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Měření tlaku je denní rutinou

Aneta. Jeden takový program následuje
hned po krátké svačině. Tentokrát je to
společné povídání u kávy, téma se točí
kolem přírody a zvířat. A protože všichni mají nějaké to zvířátko doma, střídá
jeden zážitek druhý. „Jindy je to třeba
zeměpisný kviz, ve kterém jednoznačně
boduje pan Miloslav,“ dodává vedoucí
stacionáře.
Procházka před obědem
Venku svítí sluníčko a paní Vlasta
s panem Miloslavem si
v doprovodu Anety a Pavly vyšli na procházku. Altánek v zeleni za domem
k tomu přímo vybízí. Posezení je tu více než příjemné a dokonale tu vytráví. Hovor se točí okolo
kytiček a parku, který má
v bezprostřední blízkosti
Domu s pečovatelskou
službou vzniknout. „Na
ten se moc těšíme,“ svěřuje
se nám paní Vlasta. Za
chvíli už následuje jemné
pobídnutí k obědu.

Společenským hrám se věnují klienti
s velkým zaujetím

Rozjíždíme se domů
Po dobrém obědě už se většinou jen odpočívá. Kolem třetí hodiny odpolední pak
už červený fiat rozváží klienty do jejich
domovů. Také naše návštěva končí a nám
dochází, jak přirozeně jsme se stali, byť
jen nakrátko, součástí světa profesionální
pomoci člověku spojené se schopností
naslouchat a vnímat i to nevyřčené.
Milena Kozáková, Stanislav Janovský

Posezení v altánku vedle Domu s pečovatelskou službou patří
k nejpříjemnějším okamžikům

35

z města a okolí

Černošickým začalo sloužit nové komunitní centrum MaNa

Z historických pramenů lze vyčíst, že Horní Černošice byly v průběhu 14. století uváděny
jako farní ves, kostel býval kostelem farním. V období 1352 až 1422 byli uváděni a jmenováni faráři. Jako první ze známých farářů je citován farář Hašek v letech 1367–1370 (viz
Posvátná místa Království Českého, autor Ant. Podlaha). Z doby 1. poloviny 15. století, tedy
z období husitských válek, nejsou dochovány žádné zprávy. Až roku 1630 je v odkazech
historiků uváděno, že Horní a Dolní Černošice byly přifařeny k Třebotovu. Znamená to, že
kostel v Černošicích od té doby je bez fary. Jsou to tedy již téměř 4. století.
Farnost je dodnes v Třebotově, její sídlo pak od roku 1993 v Radotíně. Nedělí
19. dubna počíná v tomto pohledu okamžik, kdy kostel a společenství věřících
okolo kostela získalo do používání nový
objekt, jenž dříve bývával nazýván jako
fara, v dnešním úhlu pohledu to je komunitní centrum, tedy místo pro komunikaci,
vzájemné sdílení. Výsledek všelikého putování, zamýšlení se, pokusů a hledání cest je
zde. Toto místo má přispět k rozmnožení
pastoračních aktivit. Toto místo má přispět
ke svědectví Krista vzkříšeného, živého.
Barevné ladění prostoru není jen tak
náhodně zvolené. Z pohledu pastoračních
potřeb žijeme v oblastech, které jsou přes
svoji dlouhotrvající zkušenost s vírou
v Boha, pouští. Poušť, vyprahlá země, kte-

rá přišla o všechnu zeleň (život) a nyní
svoji budoucnost opírá o oázy, vznikající
na různých místech. V poušti tam, kde je
životodárná voda. Proto ta barva podlahového marmolea. V jednom místě je koutek
koberce – oáza, barvy nazelenalé. Místo
pro děti. Naděje společnosti. Zelená je
barva naděje v budoucno a druhý příchod
Krista, v kterého věříme. Připomíná mi to
bylinu zvanou lebeda, která je stále zelená,
nenápadná a všechno vydrží. Takový plevel. Lebeda byla umístěna také ve znaku
biskupa Jana Lebedy. Předznamenávala to,
že všechno vydrží… Nezapomněli jsme ani
na přítomnost Panny Marie, naší ochránkyně a patronky tohoto kostela, proto se její
přítomnost odráží v názvu komunitního
centra Ma-rie Na-nebevzatá.

Prostory nového komunitního centra vysvětil generální vikář Mons. ThDr. Michael Slavík
za účasti místního faráře Mgr. Zdenka Skalického, farníků a dalších přátel.
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V neděli 19. dubna jsme se po bohoslužbách přemístili k novým prostorám
naproti kostelu a tyto byly slavnostně
otevřeny a vysvěceny generálním vikářem Mons. ThDr. Michaelem Slavíkem
za účasti místního faráře Mgr. Zdenka
Skalického, farníků a dalších přátel z Černošic a okolí. Každý si mohl prostory
prohlédnout a využít předpoledního času

k hovorům s přítomnými u kafe a pohoštění, které připravili místní farníci.
Byli jsme potěšeni, že mezi nás zavítali
i zástupci jiných křesťanských církví,
např. mokropeské církve bratrské v čele
s Mgr. Pavlem Paluchníkem (vikářem
sboru CB v Černošicích).
A tak vítejte u nás v komunitním centru
Ing. Hubert Poul
MaNa!

Povídání o zdravé výživě s ochutnávkou jídel v novém komunitním centru
Motto: „Nežijeme, abychom jedli, ale jíme, abychom žili“ (Sokrates)

Zdraví je životní hodnota, kterou si člověk uvědomuje až tehdy, když ji ztrácí. Dobré
zdraví je výsledkem multifaktoriálních jevů, biologických, psychologických, sociálních,
ekonomických a dalších. V současné době naše společnost nezná hlad, ale naopak překmitává do protipólu – k přejídání se a nesprávné výživě. Dědičné vlastnosti, stres, prostředí
ve kterém žijeme, se těžko ovlivňují, ale vhodná strava a pohyb mohou naopak aktivně
přispět k naší dobré kondici.
Není-li strava dodávána v přiměřené psychiku, jež se tak stává odolnější vůči
míře a ve vhodných intervalech, stává se stresu.
zdraví škodlivou. Dlouhodobý a nadměrToto je důvod, proč bychom Vás rády
ný příjem tuků, soli, cukrů, alkoholu… pozvaly na přednášku o zdravé stravě a vaatd. vede ke zdravotním problémům, jaký- ření, spolu s praktickou ochutnávkou jídla.
mi jsou cukrovka, obezita, cévní a srdeční
Kdy: v pondělí 18. 5. 2009 od 18 – 19.30
onemocnění, poruchy jater, ledvin a něhod.
které druhy rakoviny. Civilizační choroby
Kde:
v komunitním centru MaNa, ul. Kojsou spojeny s životním stylem moderní
menského
č. 2018, Černošice, cena:
doby, příčiny jejich vzniku má na svědomí
230
Kč
průmyslová velkovýroba a příjem kaloricPřihlášky: marketa@rockcafe.cz,
ky bohatých potravin, zejména tučných,
tel.: 608 313 537.
slaných a přeslazených pokrmů.
Z globálního pohledu cvičení a vhodná
životospráva se účinně podílejí na prevenci všech civilizačních chorob, vedou
k optimalizaci životních funkcí, posilují

Přednášku povede Milada Pajgrtová, na
přípravě dobrot se bude podílet Markéta
Svobodová.
Těšíme se na Vás J

Spirituál kvintet rád zpívá v kostele

Do Černošic přijede opět Spirituál kvintet.
Tradiční koncert souboru, jehož repertoár
tvoří nejen klasický spirituál, ale i moravské
písně, renesanční, pražské, irské i skotské balady, se uskuteční v kostele Nanebevzetí Panny Marie v neděli 31. května od 18.00. Skupina hraje a již od roku 1960, nyní pod vedením kytaristy Jiřího Tichoty. Spolu s dalšími

členy souboru Dušanem Vančurou, Zdenkou
Tichotovou, Jiřím Cerhou, Jiřím Holoubkem
a také Irenou Budweiserovou vytváří na
koncertech působivou a neopakovatelnou
atmosféru. Vzhledem k velkému zájmu lze
vstupenky zakoupit v předprodeji v trafice
u černošického nádraží. Cena 140 Kč na místě, v den koncertu 150 Kč.
(pb)
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Plastikoví modeláři zvou na oslavu narození slavného aviatika

Plastikoví modeláři Model klubu Černošice reprezentují, sbírají medaile a samozřejmě oslavují. Jak že se jim to všechno daří?
V dubnu jsme se zúčastnili jedné z nej- nulého století a občana Černošic. Oslavovětších evropských soutěží plastikových vat budeme tradičně soutěží plastikových
modelů v Maďarsku ve městě Mosonma- modelů v ZŠ v Mokropsech. Srdečně
gyarovar. Sedm našich modelů (čtyři na- zveme všechny zájemce na prohlídku hešich vedoucích a tři jejich mladých svěřen- zkých modelů hlavně dětí, na promítání
ců) soutěžilo v kategoriích letadel a bojové filmů o letecké a bojové technice a dobré
techniky. V záplavě patnácti set modelů občerstvení. Společně ozdobíme pamětní
z devětadvaceti států jsme se neztratili, byli desku slavného aviatika umístěnou ve škole.
jsme vždy v polovině soutěžících. V MaLetní tábor a schůzky ve škole
ďarsku jsme se setkali i s přáteli modeláři
Na již připraveném 28. letním táboře
z polského partnerského města Olešnica.
v Černošicích budeme stavět plastikové
Měli jsme možnost dojednat podrobnosti
a letecké modely, hrát si, sportovat a jezdit
letních návštěv mladých i dospělých partna koních. Na tábor se děti mohou
nerů v létě v Černošicích.
hlásit stále, plakátky s informacemi jsou
Tolik reprezentace. A ty medaile? Na rozvěšeny po městě. Od září budou mít
soutěži 2. května v Dobříši jsme zabodova- naši „plastikáři“ opět pravidelné schůzky ve
li. Zlatá a tři bronzové medaile jsou slušný škole v Mokropsech pod vedením Václava
počin do počátku sezony.
Sluníčka, skvělého stavitele plastikových
Oslavovat budeme 16. května, a to modelů a výkonného rozhodčího pro hod113. výročí narození JUDr. Zdenka Lhoty, nocení modelů v ČR i v zahraničí.
průkopníka čs letectví ve 20. letech miLumír Apeltauer

Zleva ředitel soutěže v Mosonmagyaróváru András Egresi, vedoucí modelářů z Olešnice
Kryštof Barcz, vedoucí našeho klubu Lumír a Marie Apeltauerovi a Lukáš Zuman
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Pomozte přežít i dalším „podivným zviřátkům“ tak jako Brusince

Sluníčko hřálo, byl krásný dubnový den. Míjeli jsme se synem Markem roh Karlštejnské a Riegrovy ulice, když náš zrak upoutalo podivné holátko ležící osamoceně na novotou zářící zámkové dlažbě. Co to jen může být? Usoudili jsme, že zřejmě jde o mládě veverky. Každý z nás si
sice řekne, že veverku pozná i „poslepu“, ale věřte, že veverčí mládě se dospělé veverce ani trochu
nepodobá, snad jen podle mimořádně vyvinutých drápků.
Rozhodli jsme se, že mláďátko zachráníme. Sedli jsme do auta, dojeli domů, dali
mu líznout mléka a na internetu našli adresu
nejbližší záchranné stanici pro veverky na
Slapech. Zavolali jsme majitelce, paní Romaně Míkové, a ta nás ujistila, že o nalezenou
veverku stojí a že nám bude vděčna, pokud ji
přivezeme. Dali jsem tedy holátko do krabičky a už jsme podél Vltavy uháněli do útulku.
Paní Míková nás, resp. našeho chráněnce na
neskutečně čistém dvoře plném důmyslně
vybudovaných veverčích kotců uvítala slovy:
„No ty seš ale velká holka! Tobě už je alespoň
měsíc.“ A pak nás zahrnula leckdy dojemnými příběhy veverek, o které se stará. Ukázala
nám například slepou veverku, která se svými třemi sourozenci spadla i s hnízdem do
mraveniště. Než je lidé zachránili, naživu už
zbyla jen ona, o ostatní se již stačili „postarat“

mravenci. Dozvěděli jsme se také, že veverka
se pro mládě, které vypadne z hnízda, nikdy
nevrací, ba dokonce má-li mláďat hodně,
některé slabé sama z hnízda vyhodí, aby neužíralo potravu těm zdatnějším.
Ještě teď se nám o veverušce dostává zpráv,
prý se jí daří dobře, jmenuje se Brusinka
a brzy už ji vypustí do přírody. Máme z toho
všichni skvělý pocit.
Pokud se i vám stane něco podobného,
neváhejte a kontaktujte některou záchrannou stanici (na Slapech má adresu www.stajvalento.cz a telefon 604 660 916). Stačí však
zavolat městskou policii, která už si bude
vědět rady.
Radka Halodová

Marek se svým malým nalezencem
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Tajenka z minulé křížovky: Rodinný dům Rudolfa Pešiny
Z nástinu produkce místních stavebních
firem je zřejmé, že vliv vysoké architektury
absorbovalo vesnické prostředí Horních
Černošic a Dolních Mokropes především
ve druhé polovině 20. let a ve 30. letech
20. století. Místní stavitelé se zde vydali v poválečných letech zlatou střední
cestou, která kombinovala modernistické principy
(mnohdy s vlivy módní
funkcionalistické architektury).
Z produkce nejznámější
černošické firmy Václava
Majera ve stylu prvorepublikové moderny
vyniká vila čp. 179 v Libušině ulici, s výraznými vlivy anglické vilové architektury.

Architektonicky i urbanisticky působivý
dům ve svahu si nechal postavit v letech
1927–1928 Rudolf Pešina. Stavba s obytným
suterénem, zvýšeným přízemím a obytným
podkrovím je členitého půdorysu se stupňovitou gradací hmoty
ve výrazných polygonálních arkýřích (s působivými okenními otvory).
Hlavními prostory se
obrací k jihu a východu,
s důrazem na výhled do
údolí. V hlavním obytném druhém podlaží byl
k jihu orientován pokoj
dětí, ložnice a velký prosvětlený obývací
pokoj s arkýřem na jižní i východní straně.
Mgr. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Obrozenecky otec; chrt; dopravní podnik. – B. Letora; rámus.
– C. Pučálkovic žirafa; iniciály dechovkáře Vejvody; pažit. – D. Doslovný překlad;
druh malířské techniky; kyselá pochutina. – E. Předložka; tartas; Lidové noviny.
– F. Velbloud; mračna. – G. Nátěr; týl. – H. Ozvěny; velký papoušek. – I. Předložka; německý souhlas. – J. Operátor trhu s elektřinou; klekání. – K. Jméno
am. prez. Cartera; předložka. – L. Mravouka; předložka; řeznictví. – M. Osobní
počítač; spadnout; chem. zn. ytterbia. – N. Latinskoam. hlodavec; plk; pozitivum. – O. Prvok; iniciály herce Hanáka; ťunťa. – P. Lehávající; poeta. – R. Druh
šachového hodnocení; druhá část tajenky; citoslovce pohrdání. – S. Chem. zn.
vápníku; Starogermán; angl. předložka.
SVISLE: 1. Protiklad; podle; součásti povozů; prst. – 2. Erbenova postav; hlučet; cizí
žen. jméno. – 3. První část tajenky. – 4. Talón; Iniciály herečky Bydžovské; účetní
zkratka; am. prezident. – 5. Citoslovce pochopení; jméno am. herečky Thurmanové; žen. hlas; směnečný ručitel. – 6. Staroegyptský bůh Slunce; lovecký pes; Gal;
citoslovce rezignace. – 7. Iniciály zpěvačky Kohoutové; právo odmítnutí; americký stát; český výtvarník. – 8. Důlní pracoviště; kostra hlavy; vak; domácky Marie.
– 9. Roční období; kladenská SPZ; anglická předložka; sekán. – 10. Třetí část tajenky; Měsíc. – 11. Dušen; druh turistického automobilu; ňoumové. – 12. Mzda;
židovský král; Eduard; výrobce kotlů.
POMŮCKA: J. OTE – 6. Ra – 7. Bím – 12. Aza.
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Výsledky malého kvizu a vyhlášení nové soutěže v městské knihovně
Děkujeme všem dětem, které přinesly
odpovědi na náš soutěžní kviz. Zde jsou
jména vítězů: Pavlovská Kristýna, Vacková
Lucie a Roztočil Václav.
A jak to mělo správně být?
1. Doplnění číslovek v názvu knížek: Bylo
nás pět; Devatero pohádek; Pět neděl v balóně; My tři a pes z Pětipes.
2. Doplnění autorů dětských knížek: Karlík a továrna na čokoládu (Roald Dahl);
Bílý Tesák (Jack London); Ostrov pokladů
(R. L. Stevenson).

kům a vyhlašujeme soutěž na téma: MÁME RÁDI ZVÍŘATA. Obrázky se zvířátky
označené jménem, adresou a věkem můžete do knihovny nosit po celý květen. Pro tři
vítěze budou připraveny tři encyklopedie
ze světa zvířat.
Malá knihovnická tombola
Celý březen také probíhala malá knihovnická tombola. A na koho se usmálo štěstí?
• cena encyklopedie:
vyhrává č. 18
• cena hračka:

vyhrává č. 15

3. Doplnění zvířete v názvu knížek:

• dobrodružná knížka:

vyhrává č. 42

Medvídek Pú; Brouk Pytlík; Veverka Zrzečka;
Pejsek a kočička; Cestopis s jezevčíkem.

• cena barvičky:

vyhrává č. 10

•

vyhrává č. 49

A protože v březnu musely děti přemýšlet nad správným řešením kvizu, v květnu
dáme příležitost našim malým výtvarní-

Vítězům gratulujeme a prosíme, aby si
v knihovně vyzvedli své ceny.

cena sladkosti:

Irena Šilhánková a Milena Kozáková, vaše knihovnice

Václav Roztočil, jeden z vítězů vědomostního kvizu pořádaného městskou knihovnou,
přebírá svou cenu – encyklopedii ze světa zvířat
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Májové slavnosti tradičně na Masopustním náměstí
Po únorovém průvodu masopustních masek ožije znovu stejnojmenné náměstí v Mokropsech, tentokrát v hávu jarních barev, květů a muziky. V sobotu 9. května uspořádá
město již popáté Májové slavnosti, konané v rámci poberounského folklorního festivalu
Staročeské máje. Koho a co spatříme a uslyšíme?
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

Kulturní akce v měsíci květnu
Květen
9. 5. Masopustní náměstí (14.00) – Májové slavnosti
13. 5. – 17. 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
31. 5. Kostel – Spirituál kvintet (předprodej vstupenek v trafice u nádraží)
Připravujeme
20. 6. Club Kino – Soutěžní přehlídka kapel Šiba Music Chance (finálové kolo)
11. 7. Park Berounka – Bigbeatové dunění
15. až 16. 8. Komenského ulice u kostela – Mariánská pouť
29. 8. Club Kino – Lokál fest – II. ročník
4. 10. Club Kino (20.30) – Elizabeth Lohninger (USA)
16. 10. Club Kino (20.30) – Irena Budweiserová
4. až 6. 12. Restaurace Jedličkovy lázně – Art Černošice
12. 12. Komenského ulice u kostela – Adventní trhy.

Komorní koncert k oslavě výročí osvobození Československa
Odbor kultury vás srdečně zve 5. května od 19.00 do Základní umělecké školy na komorní koncert, který se uskuteční v rámci oslav osvobození Československa od nacistické
okupace. Účinkovat budou přední umělci – Barbora Krištofová-Sejáková (klavír) a Tomáš
Strašil (violoncello). V jejich podání zazní následující díla: Marin Marais – La Folia (variace pro violoncello a klavír), Antonín Dvořák – Rondo g-moll, op. 94 pro violoncello
a klavír, Klement Slavický – Etudy a eseje pro klavír, Johannes Brahms – Sonata e-moll,
op. 38 pro violoncello a klavír, Allegro non troppo, Allegretto quasi menueto a Allegro,
(pb)
Bohuslav Martinů – Variace na slovenskou lidovou píseň.
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Černošice vzpomenou 64. výročí konce 2. světové války
Ve čtvrtek 7. května, v den vypuknutí pražského povstání, si v 15.00 u pomníku
před černošickým kostelem připomeneme hrůzy 2. větové války a uctíme její oběti.
Po skončení pietního aktu, na němž budou přítomni i účastníci protifašistického
odboje, položíme věnce i k pomníku v Mokropsech (asi v 15.15). Srdečně všechny
na tuto vzpomínkovou tryznu zveme a jménem všech padlých na vás apelujeme,
abyste přišli v hojném počtu uctít památku bojovníků, kteří neváhali za naši zem
Srdečně zve město Černošice
a svobodu obětovat své životy.

Volby do Školské rady se uskuteční v květnu
Tříleté funkční období Školské rady končí 16. 8. 2009. Na své poslední schůzce
se její členové dohodli na vyhlášení nových voleb. Školská rada má devět členů
– tři jmenuje zřizovatel, tři členy volí pedagogové a tři členy volí rodiče jako své
zástupce. Volby proběhnou stejným způsobem jako před třemi lety. Žáci přinesou
domů lísteček s návrhem tří kandidátů z řad rodičů, kteří mají zájem a jsou ochotni
v radě pracovat. Pakliže rodiče budou souhlasit, zaškrtnou tyto kandidáty a lístek
vrátí po dětech do školy v zalepené obálce. V případě nesouhlasu napíší svého kanMgr. Jitka Kahounová
didáta. Volby se uskuteční během měsíce května.

Humanitární sbírka nepotřebných věcí ještě 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 ve středu 13. května a ve čtvrtek 14. května od 8.00 do 19.00. Darované věci prosíme zabalit do igelitových pytlů
(red)
či krabic, aby nedošlo k jejich poškození během transportu.

Setkání v DPS spojené s výtvarnou a hudební dílnou
Učitelky a žáci výtvarného a hudebního oboru Základní umělecké školy zvou na
setkání spojené s výtvarnou a hudební dílnou, které se uskuteční 14. května od
15.00 do 18.00 ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou. Výtvarná
dílna je propojena s hudební dílnou flétnové třídy paní učitelky Pavlíny Tomášové
a účastníci setkání si tak budou moci vyzkoušet držení flétny, zahrát si jednoduché
písně s žáky dechového oddělení ZUŠ a dozvědět se něco o historii flétny v proZveme všechny klienty Domu s pečovatelskou službou i širokou veřejnost.
měnách času.
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Lumen a Lumek

Zápasy fotbalových týmů SK Černošice na měsíc květen
A – mužstvo

2. 5.
9. 5.
16. 5.
23. 5.
30. 5.

Čísovice – Černošice
Černošice – Choteč
Všenory – Černošice
Černošice – Hostivice
Č. Újezd – Černošice
B – mužstvo

(17.00)
(17.00)
(17.00)
(17.00)
(17.00)

3. 5.
10. 5.
17. 5.
24. 5.
31. 5.

Klínec – Černošice B
Černošice B – Všenory B
Choteč B – Černošice B
Černošice B – Třebotov
Řevnice B – Černošice B
Dorost

(17.00)
(17.00)
(17.00)
(17.00)
(17.00)

Černošice B – Roztoky

(13.30)

2. 5.

16. 5.
23. 5.
30. 5.

Černošice – Řevnice
Klínec – Černošice
Černošice – Dobřichovice
Žáci

(13.30)
(10.15)
(13.30)

2. 5.
10.5.
16.5.
23.5.

Černošice – Horoměřice
Č. Újezd – Černošice
Černošice – Jinočany
Holubice – Černošice
Přípravka

(11.00)
(10.00)
(11.00)
(10.00)

2. 5.
10. 5.
16. 5.
23. 5.

Roztoky – Černošice
Kazín – Černošice
Černošice – Černolice
Č. Újezd – Černošice

(9.00)
(13.30)
(9.00)
(9.00)

Sportovní den na oslavu svátku dětí v mokropeské mateřské škole
Mokropeská mateřská škola pořádá v sobotu 30. května na školní zahradě Sportovní den na oslavu svátku všech dětí. Soutěží se účastní celé rodinné týmy ve složení
dva dospělí (nejlépe maminka a tatínek) a děti, z nichž alespoň jedno je mladší sedmi let. Počet dětí není omezen. Pokud vám některý člen týmu v rodině schází, můžete
jej nahradit dalším příbuzným nebo známým. Soutěžit se bude v různých sportovních
a žertovných disciplínách. Zápis účastníků je v 9.30, sportovní klání vypukne v 10.00.
Pro vítězné týmy jsou připraveny odměny, pro všechny závodníky občerstvení a nafukovací skákací hrad. Srdečně zveme všechny malé sportovce a jejich rodinné týmy.
Kateřina Mandová, ředitelka mateřské školy

Základní škola přijme vychovatelku školní družiny
Základní škola Černošice přijme od 1. 9. 2009 vychovatelku školní družiny na zkrácený úvazek. Podrobnější informace na telefonním čísle 251 001 602 nebo přímo v budově základní školy.
Mgr Jitka Kahounová
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kultura

Kulturní akce
v obcích
Mikroregionu Dolní Berounka
Dobřichovice
6. května – zámek od 18.00
Vernisáž Putovní výstavy vítězných fotografií 4. ročníku FotoAkademie za účasti předsedkyně hodnotící komise Sáry Saudkové.
Olympus FotoAkademie je nejrozsáhlejší vzdělávací projekt
v digitální fotografii pro studenty středních škol a žáky 2. stupně základních škol. Výstava bude k vidění až do 20. června.
Vstup volný
9. května – zámek od 11.00 do 18.00
Svatební miniveletrh s ukázkami svatebních šatů, snubních prstýnků, svatební tabulí
s ochutnávkou a mnoho dalšího.
Vstup volný
16. května – Fürstův sál v 19.00
Cestovatelská beseda s promítáním Ing. Martina Mykisky Po zamrzlé řece do nitra
Himaláje
Vstupné 50 Kč
17. května – Fürstův sál v 19.00
Do Dobřichovic zavítá divadelní společnost Křoví z nedalekého Mníšku pod Brdy
s velmi aktuální hrou Ivana Krause Poker bez esa. Jak málo může někomu ke štěstí
stačit a co jiný všechno potřebuje, a přesto šťastný není. Hra o svobodě, možnosti
volby.
Vstupné 80 Kč
24. května – Fürstův sál v 15.00
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila přijede s pohádkou O šípkové Růžence. Rodinná pohádka pro nejmenší děti s písničkami a krásnými loutkami. Děti dostanou
krátkou lekci ze správné mluvy od Jana Přeučila, zatančí si na plese, děvčátka si
zahrají na sudičky, všichni společně pomohou hodnému zahradníkovi, aby přemohl
stoletý spánek i nebezpečné trní.
Vstupné 50 Kč
29. a 30. května – Dětský diagnostický ústav v Dobřichovicích v 19.30
Pro ty z vás, kteří jste čtyři vyprodaná představení Marca Camoloettiho Pyžamo pro
šest nestihli, ještě není nic ztraceno! Soubor se rozhodl uvést tuto brilantní komedii
ještě (zatím) dvakrát.
Předprodej vstupenek na oba dny bude na obecním úřadě.
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