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Telefonní čísla
pro volání v tísni
Tísňové volání
112
Lékařská pohot.
155
158
Policie ČR
Městská policie Černošice
605 255 450
724 060 620
Hasiči
150
Hasiči Mokropsy 2 5164 0150
Pohotovost plyn
602 159 449
Pohotovost voda 602 324 785
Poruchy v el. síti
840 850 860
Veřejné osvětlení 800 101 109
Text k fotu na titulní straně:

Streetballový turnaj vyhrálo
družstvo Hňupi Ivo Pešáka
Město Černošice ve spolupráci se Sokolem Dobřichovice uspořádalo 24. června
u příležitosti otevření nového víceúčelového hřiště v Husově ulici na Vráži
streetballový turnaj, kterého se zúčastnilo
čtrnáct tříčlenných týmů (povoleni byli
dva náhradníci). Většina borců byla z domácí líhně, tedy z Černošic. V nižší věkové
kategorii, ve které bojovalo šest družstev,
zvítězili Berounští medvídci, ve starší
kategorii, kde hrálo osm družstev, zvítězil
tým se zajímavým názvem – Hňupi Ivo
Pešáka. Nejlepším střelcem v nižší věkové
kategorii se stal Petr Bouzek, ve starší pak
Adam Peřinka.
(sj)
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Letní proměna našeho města

Č

ernošice jsou
charakteristické tím, že zatímco mnozí ze stálých
obyvatel alespoň na
nějaký čas odjedou
trávit dovolenou
mimo město, stovky a možná i tisíce
majitelů či jen uživatelů rekreačních objektů
tráví své dny rekreace právě u nás. Pro naši
obec tato již po mnohá desetiletí trvající

tradice znamená nemalou zátěž, a to jak
v oblasti likvidace odpadů, tak i například
v četnosti výjezdů strážníků městské policie.
Na stranu druhou právě rekreační objekty
dotvářejí kolorit našeho města a vytvářejí
image jeho rekreační proslulosti. Vždyť část
svých dětských letních prázdnin u nás trávil
i současný pražský primátor Pavel Bém. Věřím, že se nám podaří ve vzájemné toleranci
příjemně prožít i letošní léto.
S přáním krásných dnů Helena Langšádlová,
starostka

Mateřská škola Husova – aktuální stav

Jak již bylo na stránkách Informačního
listu opakovaně řečeno, o budovu Mateřské
školy v Husově ulici je již léta veden restituční spor, který po mnoha rozporuplných
rozhodnutích soudů různých stupňů vedl
k vydání této budovy restituentům.

smlouvy za částku 25 tisíc korun měsíčně.
Součástí smlouvy jsou ujednání, v nichž
se paní restituentka zavázala, že výpověď
smluvního vztahu nebude dána dříve než
šest měsíců po vynesení rozsudku Nejvyššího soudu a poté, v případě rozhodnutí ve
Proti tomuto rozhodnutí podal stát, prospěch paní restituetnky, bude tato nekonkrétně Úřad pro zastupování státu ve movitost přednostně nabídnuta k odkouvěcech majetkových, jako osoba povinná pení městu Černošice. V tom případě by
a město Černošice, jako vedlejší účastník samozřejmě záleželo na výši požadované
řízení, dovolání k Nejvyššímu soudu, který ceny i finančních možnostech města.
však do dnešního dne nerozhodl. Časový
Helena Langšádlová, starostka
horizont rozhodnutí Nejvyššího soudu nelze v tuto chvíli ani odhadnout.
Město Černošice vede od začátku
roku jednání s paní restituentkou
o možnosti zachování provozu mateřské školy v objektu minimálně do
doby ukončení jednání u Nejvyššího
soudu. Zpočátku byl ze strany paní
restituentky vznesen požadavek, aby
součástí nájemní smlouvy byl závazek města ke změně Územního plánu
týkající se pozemku, na který je také
podána restituce. Tento závazek zastupitelstvo města odmítlo. Následná
jednání vedla k uzavření nájemní
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Co může a co nemůže veřejná správa
„Pane tajemníku, proč s tím něco neuděláte!“ nebo „Pane tajemníku, kdo mu (jim) to povolil?“ To jsou časté
otázky vás, občanů, kladené nejenom mně, ale i mým kolegyním a kolegům z městského úřadu. Odpovědi na otázky
nejsou vůbec jednoduché, už jenom proto ne, že často s tazateli lidsky souhlasím, cítím, že by se pro nápravu věci
mělo skutečně něco udělat, ale …
Především je určuje, co je veřejný zájem? Mohu si na
třeba si uvědo- něj sáhnout, mohu si ho vzít kus domů?“
mit, že již nežijeme v době národních Z čistě právnického hlediska je veřejný
výborů, tedy v době existence orgánů, zájem tzv. „neurčitým právním pojmem“,
které byly mnohdy neomezenými pány ale to asi většině z vás nic neříká. Pro
nad osudy desítek, stovek a tisíců lidí. snazší pochopení si můžeme veřejný
Dnes je veřejná správa, a tedy i Městský zájem definovat jako zájem na řešení
úřad Černošice jako její součást, přísně společných věcí, řešení společných závázána zákony. Po právnických a fy- ležitostí, a také jako opak soukromého
zických osobách veřejná správa může zájmu. Veřejný zájem by se pak měl
a vlastně i musí požadovat plnění pouze odrážet v obecně závazných právních
těch povinností, které jsou oběma ka- předpisech, především v zákonech. Je
tegoriím osob uloženy zákonem. Nelze pravda, že v nepřehledné džungli čestedy stíhat pana XY nebo firmu Modré kých zákonů, nařízení vlády, vyhlášek,
z nebe za to, že činí věci, které se mně ja- právních předpisů krajů a obcí budete
ko jednotlivci nelíbí, ale které jim zákon veřejný zájem hledat dlouho, ale je tam.
nezakazuje! A stejně tak nelze pana XY Musí tam být.
či firmu Modré z nebe nutit k plnění poObčané často argumentují tím, že my
vinností, jež jim ze zákona nevyplývají! jakožto úředníci žijeme z jejich daní.
Veřejná správa a její činnost je důsledně kontrolována, a to jednak nadřízenými orgány v rámci vlastního hierarchického uspořádání, dále pak soudy,
Veřejným ochráncem práv, atd. Nejdůležitější je samozřejmě kontrola veřejnosti.
Moderní veřejná správa tak musí být
skutečným domem ze skla.
Na druhou stranu je třeba mít vždy na
mysli jednu zásadní skutečnost: Veřejná
správa je tu od toho, aby chránila veřejný
zájem. Ano, mnozí z vás mi namítnou:
„A co to ten veřejný zájem vlastně je? Kdo
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Ano, žijeme! Někteří úředníci to neradi
slyší, někteří se podle toho nechovají, ale
společnost si veřejnou správu skutečně
vydržuje právě z toho, co vybere od daňových poplatníků (nebo plátců daní).
To ale neznamená, že veřejná správa
musí vyhovět vždy, za každých okolností
a každému! Právě tehdy, když se dostane
do střetu váš soukromý zájem se zájmem
veřejným, právě tehdy musí veřejná
správa postupovat nekompromisně, vysoce profesionálně, a samozřejmě v souladu s právem. Pokud se např. dopustíte

z radnice
dopravního přestupku (v poslední době
neustále omílané téma), při jehož spáchání ohrozíte několik dalších spoluobčanů, nemůžete na úředníka projednávajícího váš přestupek křičet: „Koukej to
shodit ze stolu! Žiješ z mých daní a ještě
mě chceš pokutovat?“ A stejně tak to platí
obráceně, při domáhání se často domnělých práv. Mohu mít souseda, který mě
štve svým chováním, který mě celé roky
pomalu, ale jistě terorizuje svou bezohledností, sobectvím, hulvátstvím (sám
jsem měl takového souseda přes 20 let),
a jednoho dne si řeknu: „Dost! Půjdu si
stěžovat na městský úřad.“ Ano, možné to

je, ovšem ani úředník městského úřadu
nemůže trestat vašeho souseda jenom
proto, že soused je bezohledný sobec
a hulvát. Úředník musí nejprve posoudit, zda skutečně dochází k porušování
zákona či jiného obecně závazného
právního předpisu, a pak teprve může
pracovat na zjednání nápravy.
Také je důležité vědět, že městský
úřad není soud. Soudní moc má nesrovnatelně větší pravomoci a tím pádem
i možnosti vymáhat právo – pokud je
samozřejmě co vymáhat.
Bc. František Dvořák,
tajemník Městského úřadu Černošice

Na přelomu července a srpna budou uzavřeny železniční přejezdy
V termínu od 8.00 dne 30. července do 6.00 dne 2. srpna bude uzavřen
železniční přejezd u nádraží Černošice v místě u hotelu Slánka, místní komunikace Zd. Lhoty, Kazínská. Dále bude uzavřen železniční přejezd v Radotíně,
a to v termínu od 31. července do 4. srpna. Autobusová doprava nebude dotčena.
Za odbor dopravy M. Martinová

Oznamování přerušení dodávky elektrické energie
Distribuční síť elektrické energie je
v majetku Středočeské energetické, skupina ČEZ, nikoli města Černošce, a všechny
práce na distribuční síti zajišťuje právě tato
společnost.

dodávky elektřiny), dále je informace vyhlášena městským rozhlasem, kopie oznámení doručeného od STE je umístěna na
vývěsky města a v neposlední řadě je toto
upozornění rozesláno formou SMS zpráv
Středočeská energetická, skupina ČEZ, všem občanům, kteří se k této službě přioznamuje přerušení dodávky elektrické pojili. Bohužel není v možnostech města
energie v případě, že se nejedná o havárii, doručit toto oznámení jednotlivě každému
ale o předem plánované práce na údržbě či vlastníku nemovitosti do poštovní schránrozšíření sítě. Toto oznámení je doručeno ky.
do podatelny města Černošice – městského
Máte-li zájem o bezplatnou službu zaúřadu.
sílání informačních SMS zpráv, můžete
Město informuje obyvatele všemi do- své telefonní číslo nahlásit sl. Kolářové na
stupnými prostředky. Informace je umístě- tel. 251 081 530 nebo e-mailovou adresu
na na www stránky města (www.mestocer- marketa.kolarova@mestocernosice.cz.
Markéta Kolářová, Městský úřad Černošice
nosice.cz v odkazu Dokumenty/Přerušení
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Pozemkové restituce ještě neskončily

Ačkoliv lhůta pro uplatnění restitučních
nároků oprávněnými osobami podle zákona o půdě uplynula již dnem 31. 1. 1993,
řízení vedená u pozemkových úřadů ještě
probíhají a nejsou v řadě případů skončena.
Tato zjištění se týkají i čtyř pozemků v kat.
území Černošice.

Pozemkový úřad Praha - západ doručil
městu Rozhodnutí ze dne 27. 2. 2006 ve věci restitučního nároku na vydání zemědělského majetku paní Jarmile Nejedlé a Josefu Borovičkovi z důvodu – uzavření kupní
smlouvy v tísni a za nápadně nevýhodných
podmínek rodiči těchto restituentů s následným převodem na čsl. stát. Pozemkový
úřad uznal restituci po 13tiletém řízení za
oprávněnou a rozhodl, že uvedení restituenti jsou podílovými spoluvlastníky parc. č.
4326/1. Jedná se o pozemek, který byl dosud v katastru nemovitostí zapsán s vlastnickým právem města a město je tedy tzv.
povinnou osobou, která musí pozemek
restituentům podle zákona o půdě vydat.
Město na pozemku v 70. letech vybudovalo
vodovod. Vzhledem k tomu, že Pozemkový
úřad při svém rozhodnutí nesjednal právo
věcného břemene spočívající v právu města vstupu a vjezdu na pozemek za účelem
údržby a oprav, uzavírá město s restituenty
smlouvu o zřízení věcného břemene. Poté
bude pozemek městem vydán.
Pozemkový úřad Praha - západ v souvislosti s prvním výše uvedeným rozhodnutím informoval město o tom, že ukončuje
další řízení, které se týká restituentů – pana
Ivana Dlouhého a Mariny Novákové – a 3
pozemků v Černošicích (parc. č. 2686/14,
2147/3 a 2147/4 dle současné identifikace
parcel v KN). Tyto pozemky město vlastnilo a poté v letech 1992, 1994 a 1995 je prodalo fyzickým osobám. V současné době na
nich jejich vlastníci mají postavené rodin-
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né domky. Zástupci města učinili osobní
návštěvu u ředitele Pozemkového úřadu
Praha pro zjištění, proč Pozemkový úřad
rozhoduje po 14 letech o vydání pozemků,
aniž by dosud informoval město o tom, že
restituční nárok byl u něho uplatněn a aniž
by dříve vyzval město jako účastníka řízení k jednání. Město nemá doloženo, že
by restituenti uplatnili u něho v původní
lhůtě výzvu k vydání pozemků. Ze současné judikatury však vyplývá, že nárok
restituentů se považuje za včasný, i když
výzva k vydání pozemků nebyla uplatněna u povinné osoby (tj. města) a stačí, že
nárok byl uplatněn včas u Pozemkového
úřadu. Podle sdělení ředitele Pozemkového
úřadu tento nemá zákonnou povinnost
informovat město o podání restitučního
nároku. Na základě pravomocného rozhodnutí Pozemkového úřadu (doručením
účastníkům – městu Černošice doručeno
dne 5. 6. 2006) je restituentům přiznáno
vlastnické právo k uvedeným 3 pozemkům.
Poté bude v katastru nemovitostí zapsáno
dualitní vlastnictví dosavadních vlastníků
a restituentů. Město uznává pochybení
v převodech pozemků v letech 1992 až
1995 a má vůli napravit vzniklou situaci.
První jednání s restituenty a dosavadními
vlastníky pozemků (kupujícími) provedlo
město dne 10. 4. 2006, kde tito byli seznámeni s informacemi od Pozemkového úřadu. Město navrhlo následující řešení:
a) Restituenti, město i tři kupující (současní vlastníci) uzavřou smlouvu o celkovém postupu s tím, že jeho realizací budou
všichni mezi sebou majetkově vyrovnáni,
b) dojde ke směně pozemků mezi restituenty (pozemky jim vydané dle rozhodnutí
PÚ-PZ) a městem (náhradní pozemky),
tím se město stane vlastníkem původních
pozemků. Předpokladem je prohlášení 3
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kupujících katastrálnímu úřadu, že uznáva- původní kupní smlouvy. Výsledkem bude,
jí výhradní vlastnictví restituentů k vyda- že kupující získají platnou kupní smlouvou
ným pozemkům (KÚ bude mít do té doby za původní cenu zpět své pozemky.
zapsáno duplicitní vlastnictví),
Tento postup zajistí smírné vyřešení dac) 3 kupními smlouvami převede město ného problému bez soudních řízení, které
směněné (tj. původní) pozemky na kupu- by pro smluvní strany a zejména město
jící (současné vlastníky) za původní ceny. znamenala další dodatečné náklady.
Kupní cenu nebudou kupující reálně platit,
V současné době se předběžně jedná se
neboť tato kupní cena bude započtena na zúčastněnými stranami o jejich stanovisku
pohledávku kupujících vůči městu na vrá- k návrhu města.
cení kupní ceny z titulu neplatně uzavřené
JUDr. Marie Petrová, právník

Sběrný dvůr přijímá nebezpečný odpad a bioodpad
Jako rozšíření služeb poskytovaných
obyvatelům města zahájili Technické
služby města Černošice provoz sběrného
dvora pro sběr nebezpečného odpadu
a bioodpadu. Sběrný dvůr se nachází
v areálu technických služeb v Topolské ulici 660 – vedle hasičské zbrojnice
v Mokropsech. Sběrný dvůr zahájil provoz
1. července a pokračovat ve své činnosti

bude každou sobotu od 16.00 do 19.00,
a to po dobu tří měsíců. Nebezpečné
odpady budou přebírány od obyvatel
města na základě prokázání se platným
občanským průkazem, od chatařů pak na
základě čísla chaty odsouhlasené v seznamu. Do kontejneru na bioodpad je možné
odkládat travní hmotu a větvičky.
Renáta Petelíková, odbor technických služeb
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Novinky na silnici aneb Další agenda pro městský úřad

Od 1. července letošního roku nabyl účinnosti zákon č. 411/2005 Sb., o silničním
provozu, který novelizuje v současnosti platný zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích. Tři největší změny, které s sebou novela přináší, se dají
charakterizovat takto: Body za dopravní přestupky, mnohem přísnější hodnocení
těchto přestupků a výrazně vyšší pokuty.

Zjednodušeně lze říci, že novela stanovuje zavedení tzv. „bodového systému“,
jenž by měl postihovat neukázněné motoristy, a to každopádně podstatně přísněji než dosud platná norma. Městským
úřadům tak přibude další agenda, neboť
jejich odbory dopravy budou zabezpečovat bodovou evidenci a další úkony, které
s ní souvisejí.

trestných bodů a pokuta až padesát tisíc
korun.

Zatímco dnes se většina přestupků řeší
jen blokovou pokutou, od 1. července
policisté tyto přestupky oznamují příslušným obecním úřadům. Bodový postih se
podle závažnosti porušení pravidel bude
pohybovat od jednoho do sedmi bodů.
Po dosažení dvanácti bodů městský úřad
Městský úřad Černošice zatím přijal za doručí řidiči oznámení o odebrání řitímto účelem dva nové pracovníky, kteří dičského průkazu a řidič bude povinen
v polovině měsíce května a na počátku průkaz odevzdat do pěti dnů na odbor
měsíce června prošli odborným školením. dopravy. Dvanáct trestných bodů prostě
Náklady spojené se školením, ale i náklady bude pro řidiče znamenat, že si za volant
na jejich činnost, stejně jako na počítačo- nesedne po dobu jednoho roku. Zpět ho
vé a softwarové vybavení, jsou hrazeny ze tedy dostane nejdříve po uplynutí této dostátního rozpočtu. Jak náročná bude jejich by, a co je podstatné, po vykonání zkouščinnost a jak početná bude zpracovávaná ky z odborné způsobilosti. Jinak řečeno,
agenda, však ukáže teprve praxe. Jen těžko žadatel se bude muset podrobit zkoušce
lze odhadnout objem řešených záležitostí, u zkušebního komisaře a zaplatí za to na
i když nám o lecčems vypovídají zkuše- úřadě poplatek ve výši 700 korun. Kolik
nosti ze zahraničí.
zaplatí příslušné autoškole je věcí druhou.
Novela bude mít jistě také odstrašující, Je však zřejmé, že přijít o 12 bodů se prostě
preventivní účinek, a tak bude nárůst čin- nevyplatí.
nosti zpočátku zřejmě pozvolný. Podstatné
Body se budou mazat
je, že by měla vést ke kýženému zvýšení
Ale abychom jenom nestrašili, body
bezpečnosti silničního provozu.
se budou také mazat, a to těm řidičům,
Bodový systém v praxi
kteří se po celý jeden rok nedopustí žádPolicie bude, podle názoru médií, ne- ného dopravního přestupku. Z registru se
kompromisní hned od začátku. Po pěti odečtou čtyři body za každý rok bez proletech se jí vrací pravomoc zadržet za hřešku. Pro mnohé bude sice tento systém
nejvážnější přestupky řidičský průkaz bezpochyby strašákem, statistiky jsou však
ihned na místě. Mezi nejtěžší prohřešky více než výmluvné. Na našich silnicích
spáchané řidiči se pak počítá vše, co sou- prostě není bezpečno. No a bodový systém
visí s alkoholem při řízení vozidla. Sedm by to mohl změnit.
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Jak zjistíte, kolik máte bodů?

Elektronické přezkoušení

Tak předně, pokud už se do maléru dostanete, nemusíte se ptát na úřadě, neboť si
zřejmě budete svého přestupku plně vědomi (tedy pokud nebudete pod vlivem alkoholu)… Ale pokud přece jen nebudete stav
„svého konta“ vědět, můžete obecní úřad
příslušný místu bydliště písemně požádat
o sdělení počtu bodů. Než bude fungovat
přístup prostřednictvím počítačové sítě
(ale i poté), úřad je povinen vám sdělit, jak
na tom jste – kolik máte na bodovém kontu. A jen tak mimochodem, k tomu, abyste
na rok přišli o „papíry“, stačí čtyři, pět přestupků, kterých se většina řidičů dopouští
několikrát do měsíce.

Kromě bodového systému, o kterém
dnes píše prakticky každé periodikum,
se zavádí také elektronické přezkoušení
z pravidel silničního provozu. Testy už
nebudou mít písemnou formu, ale budou
se zpracovávat na počítači. Software bude
obsahovat více než tisíc otázek, z nichž se
jich pětadvacet objeví přímo v testu. Jejich
výběr bude zcela náhodný a každý test tak
bude zcela unikátní. K úspěšnému složení
zkoušky je nutné získat alespoň 43 bodů,
tedy je třeba dosáhnout pětaosmdesátiprocentní úspěšnosti. Samozřejmě i nadále je
nutné udělat zkoušku z údržby vozidla,
a především zvládnout praktickou jízdu
v provozu. Testy si můžete vyzkoušet na
internetové stránce http://etesty.mdcr.cz/.

V rámci bodového hodnocení řidičů
tedy nebude řidiči přidělovat body Policie
České republiky. Jejím úkolem je zjištění
přestupku, zadokumentování, vyřešení
na místě v blokovém řízení nebo předání
příslušnému městskému či obecnímu úřadu, který provede řízení o přestupku. Ten
poté rozhodne o přidělení konkrétní výše
bodů. Ve vybraných případech bude moci
Policie ČR na místě zadržet řidičský průkaz, zabránit řidiči v další jízdě, případně
vyžadovat kauci.

Jezděme podle pravidel

Jinak co se týká bodového systému či
elektronického přezkušování, mnohé již
bylo napsáno. Bylo by tedy zbytečné se
více rozepisovat nebo argumentovat nějakými tabulkami. Nedělejme z bodového
systému a dalších změn nějakého strašáka. Zkusme spíše jezdit podle pravidel. Já
jsem kupříkladu za poslední dva roky ani
jednou nebyl zastaven příslušníkem Policie České republiky. Kdybych měl bodové
Kauce do padesáti tisíc
Vzhledem k tomu, že se někteří řidiči, konto, zůstalo by nedotčené. Pravda, měl
zvláště ti zahraniční, vyhýbají přestupko- jsem při tom také trochu toho štěstíčka,
vému řízení, zavádí novela zákona možnost ale na to bychom se spoléhat neměli. A povybrání kauce od pěti do padesáti tisíc ko- kud si nedáte říct, čeká vás spousta práce
run. Kauce je pak řidiči v plné výši vrácena a vydání.
Na ministerstvu dopravy již delší dobu
v případě, že v dalším řízení není shledán
vinným. Pokud ale vinným shledán je, tvrdí, že jde vše podle plánu a počínaje
kauce se započítá na zaplacení pokuty. Jest- 1. červencem jsou úřady připraveny. Za
liže je podezřelý nedosažitelný, kauce může náš odbor dopravy mohu říct, že by to tak
i propadnout. Ale upřímně řečeno, pokuta mohlo být, vždyť počítače jsme dostali (už)
nebo kauce, vždy to bude nemalý zásah do v druhé polovině června a lidé jsou vyškoobsahu řidičovy peněženky, nemluvě o tom, leni. Takže si držme palce!
že si mnozí minimálně rok nezajezdí.
Mgr. Pavel Juřica, vedoucí odboru dopravy
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Nový zákon o provozu na pozemních komunikacích
významně rozšiřuje kompetence strážníků městské policie
S účinností od 1. července začala na našich silnicích platit novela zákona
č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích. Tato novela s sebou přináší nejen tzv. bodový systém, ale dosti značným způsobem rozšiřuje kompetence
strážníků městských a obecních policií při řešení dopravních přestupků.
• Jde o oprávnění strážníka zastavovat vozidla, jejichž řidič či přepravovaná osoba je podezřelá ze spáchání přestupku
týkajícího se bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu.
• Jde o možnost nařízení odtahu vozidla.
Do současné doby mohl strážník nařídit odtažení vozidla jen byla-li tímto
vozidlem tvořena překážka provozu na
pozemních komunikacích a také bylo-li
vozidlo ponecháno na vyhrazeném parkovišti označeném O1. Od 1. července
platí, že strážník může nařídit odtah
z jakéhokoliv vyhrazeného parkoviště.
• Jde o možnost měření rychlosti vozidel
a ukládání a vybírání blokových pokut
za toto překročení.
• Novela také upravuje, co je strážník
oprávněn žádat na řidiči vozidla. Jde zejména o řidičské oprávnění a osvědčení
o technickém průkazu a v případě stojícího nebo jedoucího vozidla označeného znakem O1 o průkazky mimořádných
výhod upravující používání tohoto
označení (týká se i přepravované osoby).
• Novela strážníka opravňuje požadovat
na řidiči nebo učiteli autoškoly při
provádění výcviku orientační dechovou
zkoušku a v případě, že byla pozitivní,
i odběr biologického materiálu.
• Novela strážníka opravňuje projednávat
všechny přestupky na úseku bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu, a to for-
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mou oznámení přestupku. Některé přestupky pak řešit i na místě v blokovém
řízení.
• Novela strážníkovi ukládá povinnost
v některých vyjmenovaných případech
přivolat policii a přikázat řidiči, aby
setrval na místě do jejího příchodu. Jde
zejména o případy, kdy řidič před tím
zavinil dopravní nehodu, ujel z místa
dopravní nehody, řídil vozidlo pod
vlivem alkoholu, odmítl se na výzvu
strážníka podrobit orientační dechové
zkoušce atd. Řidič je povinen uposlechnout této výzvy.
• Novela strážníkovi, který uloží pokutu
v blokovém řízení, ukládá povinnost
v případě, že jde o pokutu uloženou
za přestupek, za který se ukládají body
v bodovém systému, tuto pokutu oznámit do 3 pracovních dnů příslušnému
správnímu orgánu. V případě, že jde
o přestupek nepodléhající bodovému
systému, oznamuje se uložení pokuty až
od výše 1 000 Kč, a to do 5 dnů. Blokové
pokuty jsou v mnoha případech pevně
stanoveny a je vyloučena možnost řešit
přestupek domluvou. V rámci oprávnění strážníků jde zpravidla o blokové
pokuty uložené za překročení nejvyšší
dovolené rychlosti.
Bližší informace o novele zákona
a bodovém systému naleznete na
stránkách Ministerstva dopravy ČR
www.novapravidla.cz.
Gregor Dušička, městská policie

z radnice

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky konané ve dnech 2.–3. 6. 2006
Okrsky
v Černošicích
Kód

Voliči
v sezn.

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzd.
obálky

Platné
hlasy

% plat.
hlasů

4 160

3 330

80.05

3 328

3 318

99.70

Název strany

Platné hlasy celkem Platné hlasy v %

1

Strana zdravého rozumu

6

0.18

3

Balbínova poetická strana

10

0.30

5

Právo a Spravedlnost

6

0.18

6

NEZÁVISLÍ

9

0.27

7

Česká pravice

1

0.03

8

Koruna Česká (monarch. strana)

3

0.09

9

Občanská demokratická strana

1 819

54.82

10

Česká str. sociálně demokrat.

572

17.23

11

SNK Evropští demokraté

105

3.16

12

Unie svobody-Demokratická unie

13

0.39

14

Pravý Blok

7

0.21

15

4 VIZE-www.4vize.cz

1

0.03

18

Strana zelených

299

9.01

20

Komunistická str. Čech a Moravy

173

5.21

21

Koalice pro Českou republiku

3

0.09

22

Národní strana

1

0.03

24

Křesť. demokr. unie-Čs. str. lid.

267

8.04

25

NEZ. DEMOKRATÉ (předs. V. Železný)

15

0.45

26

STRANA ROVNOST ŠANCÍ

8

0.24

Aleš Rádl uspěl ve volbách do poslanecké sněmovny
Ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konaly
2. a 3. června letošního roku, uspěl kandidát za Prahu-západ Aleš Rádl, nominovaný Občanskou demokratickou stranou. Svůj preferenční hlas mu v Černošicích přidělilo na dvě stě padesát voličů. Aleš Rádl je zastupitelem města Černošice, členem
(red)
městské rady a místostarostou města.
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Změna zákona o cestovních dokladech

S účinností od 1. září letošního roku
budou nově vydané cestovní doklady obsahovat strojově čitelné údaje a nosič dat
pro uchovávání údajů o zobrazení obličeje
a otiscích prstů rukou, údajů zpracovaných na datové stránce cestovního dokladu a další bezpečnostní prvky stanovené

přímo použitelnými právními předpisy
evropských společenství.
Vedle cestovních dokladů se strojově
čitelnými a biometrickými údaji však
budou nadále vydávány cestovní pasy
bez těchto údajů, tzv. blesky, s omezenou
platností.

Cestovní pas (blesk) bez biometrických údajů
- vydá se ve lhůtě do 15 dnů,
- územní platnost – do všech států světa.
Správní poplatek za vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů:
občan
občan mladší 5-ti let
občan starší 5-ti let a mladší 15-ti let

1500 Kč
50 Kč
1000Kč

platnost 6 měsíců,
platnost 1 rok,
platnost 6 měsíců.

Cestovní pas s biometrickými údaji
- vydává se ve lhůtě 30 dnů,
- územní platnost – do všech států světa.
Správní poplatek za vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat:
občan
občan starší 5-ti let a mladší 15-ti let
• od 1. 9. 2006 je zrušeno zapisování dětí do
cestovních pasů zákonným zástupcům (dítě
musí mít vlastní cestovní pas),
• vydání cestovního dokladu vyřizuje orgán příslušný k vydání tohoto cestovního
dokladu (MěÚ Černošice, pracoviště Podskalská) nebo zastupitelský úřad,
• zrušeno je podání žádosti nebo vyzvednutí pasů na matričních úřadech, tedy
i v Černošicích.
• držitel cestovního dokladu je oprávněn
u kteréhokoliv orgánu příslušného k vydání tohoto cestovního dokladu nebo u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního
úřadu vedeného honorárním konzulárním
úředníkem, požádat o ověření funkčnosti
nosiče dat a správnosti v něm zpracovaných biometrických údajů.
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600 Kč
100 Kč

platnost 10 let
platnost 5 let.

• žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji (bez biometrických
údajů) lze podat u příslušného orgánu
podle místa trvalého pobytu nejpozději do
21. 8. 2006 (na matričních úřadech je nutné
podat žádost o cestovní pas nejpozději do
14. 8. 2006).
• Žádosti podané po datu 21. 8. 2006 budou
ve správním řízení zamítnuty.

Změna zákona
o občanských průkazech
Vydávání občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů s dobou platnosti jeden měsíc
Obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávají z důvodu ztráty, odcizení,
poškození nebo zničení občanského průkazu na žádost občana občanský průkaz bez

z radnice
strojově čitelných údajů s dobou platnosti
jeden měsíc od data vydání.

údajů je občan povinen předložit dvě
fotografie.

Žádost o vydání občanského průkazu
bez strojově čitelných údajů se podává
současně s žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.
Občanský průkaz bez strojově čitelných
údajů se do doby vydání občanského
průkazu se strojově čitelnými údaji
nevydává opakovaně. K vydání občanských průkazů bez strojově čitelných

Výměna občanských průkazů
Občané jsou povinni provést výměnu
občanských průkazů bez strojově čitelných
údajů vydaných do 31. 12. 1996 za průkazy
se strojově čitelnými údaji nejpozději do
konce roku 2006. Žádost je třeba podat do
30. 11. 2006. Výměna nepodléhá správnímu
poplatku.
Ludmila Rosíková, vedoucí správního odboru

Živnostenský úřad jako centrální registrační místo

Od 1. srpna letošního roku budou
živnostenské úřady na základě novely
živnostenského zákona poskytovat svým
klientům, zejména začínajícím podnikatelům, další služby. V rámci Centrálních
registračních míst (CRM) na živnostenských úřadech budou mít podnikatelé
možnost společně s ohlášením živnosti
nebo žádosti o koncesi splnit své další registrační povinnosti ve vztahu k finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně, případně
úřadu práce.

potřebnými přílohami, které jednotlivé
úřady k registraci vyžadují.
Novela živnostenského zákona dále
přináší možnost, aby si živnostenský úřad
sám vyžádal u příslušných orgánů výpis
z Rejstříku trestů a potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků a nedoplatků
vůči správě sociálního zabezpečení, nebudou-li tyto doklady přiloženy k ohlášení živnosti nebo žádosti o koncesi.

Všechny popsané postupy jsou možností,
jak využít živnostenský úřad jako centrální
registrační místo, a je na rozhodnutí každéK tomuto účelu vydá ministerstvo prů- ho, zda tuto možnost využije, či zda zvolí
myslu a obchodu jednotný registrační dosavadní postup, tedy doložení všech doformulář, který bude k dispozici jak na kladů současně s ohlášením živnosti nebo
živnostenských úřadech, tak i na interne- žádostí o koncesi, a osobní návštěvu daltu (v dostatečném předstihu bude umís- ších příslušných orgánů k provedení registěn na stránkách www.mestocernosice.cz trace. V souvislosti s činností Centrálních
– městský úřad, – organizační struktura registračních míst je však nutno upozornit
– živnostenský úřad). Údaje z tohoto for- na skutečnost, že propojení jednotlivých
muláře, resp. části tohoto formuláře, předá registrů, které je nezbytné pro úspěšné funživnostenský úřad příslušným orgánům. gování CRM, v současné době není zajištěTímto způsobem bude podnikatel zaregis- no. Veškeré předávání údajů bude do doby
trován k jednotlivým daním, k sociálnímu propojení registrů realizováno poštovní
i zdravotnímu pojištění, případně oznámí přepravou. Prvním připojeným registrem
úřadu práce volné pracovní místo, aniž by měl být Rejstřík trestů a postupně by
by musel jednotlivé úřady navštívit. Je měly být připojovány i další registry.
ovšem nutné, aby byl v okamžiku podání
Ing. Hana Vyhnalová,
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad
na živnostenském úřadu vybaven všemi
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Hasíme jen ty nejhorší případy, na koncepční práci
nejsou finanční prostředky, tvrdí ředitel správy silnic
Stav hlavních dopravních tepen, které procházejí městem Černošice je špatný. Výmoly,
výtluky, propady, utržené krajnice, zanedbané nebo žádné vodorovné dopravní značení
atd. Na adresu správce těchto silnic II. a III. třídy, kterým je Správa a údržba silnic Kladno
(silnice patří Středočeskému kraji), putuje z odboru dopravy města jedna žádost o nápravu tohoto stavu za druhou.
Poslední kapkou, kterou pověstný pohár rozhodla vyzvat ke schůzce přímo ředitele
trpělivosti přetekl, však bylo hlášení hlídky SÚS Kladno Jiřího Kříčka a jeho technickou
městské policie starostce města dne 12. červ- náměstkyni Ludmilu Poupětovou. Schůzka
na: „Ve tři hodiny odpoledne zjistila hlídka, že se na městském úřadu uskutečnila 28. června
v dolní části Karlštejnské se slunečním žárem a předmětem jednání bylo především:
rozpustil asfaltový povrch komunikace tak, 1. Provedení opravy silnice III. tř. ulice Karlže se zejména v místech autobusových zastáštejnské nekvalitním materiálem nedostavek a přechodu pro chodce prakticky nedalo
čující emulze a stížnost na pozdní reakci
přejít. Pneumatiky projíždějících automobilů
při sjednání nápravy.
lepící se asfalt doslova vytrhávaly z povrchu 2. Dlouhodobé nedodržení termínu provedení
komunikace.“
opravy krajnice na silnici II/115, ul. DobNásledovala okamžitá žádost adresovaná
řichovická.
Správy a údržby silnic Kladno o zjednání ná- 3. Urgence oprav ulice Vrážské v místě vedoupravy, ovšem bez odezvy. Den poté se situace
cích serpentin.
s tekoucím asfaltem opakovala a následovala 4. Opravy krajnic na sil. II/115 v úseku Čerdalší žádost o zjednání nápravy – se stejným
nošce – Radotín, včetně obnovení vodorovvýsledkem.
ného dopravního značení krajnice, středové
Schůzka se správcem silnic
dělící čáry, doplnění a narovnání patníků.
Starostka Helena Langšádlová se proto 5. Přetíženost nosnosti silnice II/115 těžko-

Jak měsíční krajina vypadala v horkých dnech dolní část Karlštejnské.
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tonážními vozidly a vypracování posudku
statika na žádost správce silnic.
6. Oprava propadů na silnici III. třídy, Dr. Janského, v místě mezi ulicemi Mládežnickou
a Gogolovou.
Vyjádření správce silnic
k výše uvedeným bodům:
1. Ulice Karlštejnská je v současné době
ošetřena posypem emulze. Pokud nebude
posyp dostačující, uvažuje se o opravě
odfrézováním. Další havárie budou řešeny následně po nahlášení. Na celkovou
opravu Karlštejnské bude vypracována
projektová dokumentace a podán návrh
na zařazení do plánu investic pro rok
2007. Město Černošice doloží zpracovanou PD ulice Karlštejnská – centrum jako
podklad pro doplnění celkové projektové
dokumentace,
2. Propad krajnice na silnici II/115 v ulici
Dobřichovická bude opraven v průběhu
měsíce července 2006.
3. V současné době probíhá reklamační řízení s dodavatelskou firmou ZKP Kladno,
týkající se opravy propadu silnice v místě
serpentin ulice Vrážská. Předpokládaný
termín opravy – do 15. 7. 2006.

4. Taktéž opravy silnice II/115 v úseku Černošice – Radotín jsou řešeny reklamačním
řízením s dodavatelskou firmou na provedení oprav v záruce. Obnova vodorovného
dopravního značení krajnice a středové
dělící čáry, včetně obnovy patníků, bude
s ohledem na předloženou korespondenci
provedena v nejbližším termínu.
5. Na návrh města nechá správce komunikace
vypracovat posudek statikem o zatíženosti
silnice II/115 ul. Dobřichovická.
Peněz je o něco víc
Výsledek jednání na městském úřadu byl
zřejmě maximem toho, čeho se dalo dosáhnout. Podle vyjádření ředitele SÚS nemá totiž
správa tolik finančních prostředků, aby vyhověla všem požadavkům na opravy.
„My hasíme jen ty nejhorší případy. Neděláme koncepčně, pouze spravujeme díry tak,
aby se dalo alespoň jezdit. Navíc vaše město je
na území Prahy západ, kde byly komunikace
dlouhodobě úplně v nejhorším stavu,“ uvedl
ředitel Správy a údržby silnic Kladno. „Poslední dva roky však se do oblasti Praha západ
přesouvaly peníze z Berouna či Rakovníka
a neutěšený stav silnic se přece jen zlepšil,“
dodal ředitel.
(sj)

Jednání o neutěšeném stavu komunikací procházejících městem se zúčastnili (zleva) starostka
Helena Langšádlová, ředitel SÚS Jiří Kříček a jeho technická náměstkyně Ludmila Poupětová.
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Ve vybraných ulicích se mění svozový den ze čtvrtka na pátek

V 27. týdnu letošního roku dojde týden. Nádoby musí být připraveny
v níže uvedených ulicích města ke k vyprázdnění den předem nebo přízměně svozového dne vyprazdňování mo ve svozový den, a to od páté hodiny
nádob na směsný komunální odpad, ranní. Až do večerních hodin musí být
a to ze čtvrtka na pátek. Počínaje prv- nádoby přístupné a ulice průjezdné.
ním svozovým dnem, kterým je 7. čerRupmpold – P s.r.o.,
venec, se tak bude dít pravidelně každý
Odbor technických služeb města Černošice
Ulice, kde se mění svozový den:
Berounská
Jižní
Mládežnická
Tolstého
Boleslavská
Kaštanová
Mostecká
Třebotovská
Brněnská
Ke Hřišti
Na Drahách
V Rybníčkách
Čajkovského
Ke Švarcavě
Na Marsu
V Boroví
část Topolské
Klatovská
Na Poustkách
V Dolích
část Komenského Kutnohorská
Nad Statkem
V Dubině
část Puškinovy
Lermontova
Nymburská
V Horce
část Ukrajinské
Lesní
Pardubická
V Kosině
Fr. Kocourka
Liberecká
Plzeňská
V Mýtě
Jablonecká
Libušina
Poštovní
V Zahrádkách
Jansova
Luční
Stulíkova
Waldhauserova.
Jičínská
Mělnická
Sušická

Větve přesahující do ulic omezují chodce i řidiče

Téměř na celém území města omezují chodce a řidiče větve stromů
a křovin, které ze soukromých či
pronajatých pozemků přesahují přes
ploty do chodníků a komunikací.
Městský úřad proto vyzývá majitele

těchto nemovitostí, aby pro chodce
zajistili bezpečnou cestu a pro automobily průjezdný profil minimálně
tři metry do výšky a čtyři metry do
šířky.

Za odbor technických služeb Renáta Petelíková

Stromy u elektrického vedení musí být prořezány

Středočeská energetická upozorňuje
vlastníky nemovitostí na nutnost odstranění a okleštění stromoví a jiných
porostů ohrožujících provoz zařízení
elektrické distribuční soustavy. U vedení nízkého napětí musí být dodržena
vzdálenost stromů a porostů alespoň
1 metr od vedení. Vedení vysokého
napětí s vodiči bez izolace je chráněno

16

svislými rovinami po obou stranách
vedení ve vzdálenosti 7 metrů. U nadzemního vedení je zakázán růst porostu nad výšku 3 metrů. Vedení velmi
vysokého napětí je chráněno svislými
rovinami po obou stranách vedení ve
vzdálenosti 12 metrů. U nadzemního
vedení je zakázán růst porostů nad
(red)
výšku 3 metrů.

z radnice

Městská pláž je příjemným místem pro volné chvíle

Už druhým rokem slouží milovníkům
koupání a opalování městská pláž pod
mokropeským jezem. Slunečné počasí
letošního léta sem každodenně přivádí
desítky dětí i dospělých. Pláž je vybavena
opalovacími platy a toaletou, k dispozici je
i kamenný gril s lavičkami. Těsné sousedství skateparku a hřiště na plážový volej-

bal přidávají k nabídce koupání a opalování i nabídku sportovního vyžití. Čistý
písek na pláž v hodnotě 40 tisíc korun
i bílý písek na beachvolejbalové hřiště za
38 tisíc darovala firma Strabag. Pracovníci
technických služeb upravili vstup do řeky,
opravili sloupky okolo pláže a doplnili
(sj)
příkazové cedule.

Pracovníci technický služeb zvelebují odpočinkovou zónu
K zatravněné ploše odpočinkové zóny
v Radotínské ulici přibývají další prvky, jež budou sloužit nejen černošickým
obyvatelům, ale i projíždějícím cyklistům.
Pracovníci technických služeb dokončili
odstavnou štěrkovou plochu, kterou v budoucnu od travnatého hřiště oddělí živý
plot. V současné době je zde postaven nízký
drátěný plot, který zabraňuje devastaci nově
oseté travnaté plochy. Na ní byly umístěny
tři soustavy lavic, které budou sloužit k odpočinku občanů využívajících toto zákoutí.
Během prázdnin budou ještě vysazeny
stromy, které odpočinkovou zónu oddělí
od sousedního areálu betonárny.
(sj)
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Městská policie varuje: Neparkujte na neosvětlených místech!

Dne 22. května v dopoledních hodinách
byly městské policii oznámeny hned tři případy nezákonného vniknutí do automobilů
zaparkovaných na ulici. Neznámý pachatel
v nočních hodinách vylomil zámky u těchto tří vozidel a odcizil všechny věci, které
v nich jejich majitelé zanechali. Dovoluji si
vás proto opětovně upozornit, že pokud je
to možné, abyste se svými vozidly parkovali
na oplocených pozemcích. Pokud to možné
není, tak alespoň na místech, která jsou
přehledná a je na nich veřejné osvětlení.

Příčinou nehody byl mikrospánek
– 27. května v odpoledních hodinách byla
městské policii oznámena dopravní nehoda
osobního vozidla WV Golf, ke které došlo
v ulici Vrážská. Vyšetřováním nehody, při
které vozidlo obsazené dvěma ženami
sjelo ze stráně a převrátilo se na bok, bylo
zjištěno, že příčinou byl pravděpodobně
mikrospánek. Obě ženy z převráceného
vozidla vyprostili mokropeští hasiči. Poté
byly převezeny záchrannou službou do FN
Motol.

Zloději odjeli červeným favoritem
- 28. května zhruba čtyřicet minut před
otevírací dobou byl třemi zatím neznámými mladíky vykraden obchod Železářství
Koníček na Vráži. Pachatelé, kteří do objektu vnikli oknem z ulice, sebrali vše, co
jim přišlo pod ruku. Poté odjeli vozidlem
Škoda Favorit červené barvy.

Dunění dostálo svému názvu – 27. května během večerních a nočních hodin obdržela hlídka městské policie několik stížností na rušení nočního klidu jak průběhem
hudební produkce nazvané bigbeatové
dunění, tak i rozcházejícími se milovníky
tohoto druhu zábavy. Některé skupinky
podnapilých mládenců, kteří odcházeli

Golf i s dvojčlennou posádkou skončil v křovinách hluboko pod vozovkou.
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z haly zimního stadionu k nádraží, se pokoušely demolovat majetek města i majetek
Českých drah. Z tohoto důvodu městská
policie požádala o pomoc při zajištění veřejného pořádku Policii České republiky.
Rovněž byl kontrolován alkohol u těch
řidičů, kteří z akce odjížděli svými vozidly.
Výsledek kontroly byl velice uspokojivý,
žádný kontrolovaný řidič alkohol před
jízdou nepožil.

moc muž z Černošic s tím, že byl fyzicky
napaden agresivním řidičem. Incident bude
mít dohru u správního orgánu, neboť městské policii se agresora podařilo ustanovit.

Přes tekoucí asfalt se nedalo přejít
– 12. června v odpoledních hodinách přijala městská policie oznámení o nesjízdnosti komunikace Karlštejnská. Důvodem
byl nekvalitní materiál použitý na opravu
její komunikace. Při vyšších venkovních
Hasiči evakuovali část Vráže – 29. květ- teplotách asfalt doslova tekl a přes komuna po 17 hodině prorazili pracovníci firmy, nikaci se nedalo v některých místech ani
která prováděla protlak pod komunikací přejít. O celé věci byla vyrozuměna Správa
Slunečná, plynové potrubí. Plyn začal uni- a údržba komunikací Středočeského kraje,
kat do kanalizace a dále do jednotlivých která komunikaci spravuje. Pracovníci
rodinných domů a chat. Hlídka městské správy však přijeli sjednat nápravu až další
policie společně s mokropeskými hasiči den, a to po osobní intervenci starostky
a později i s dalšími sbory zajistila vykli- Černošic.
zení ohrožené oblasti, odpojení elektřiny
Terénní vůz se převrátil na střechu
a další protipožární opatření. Akce, která – 20. června v odpoledních hodinách dotrvala několik hodin, se obešla bez zranění šlo v ulici Radotínská, na výjezdu z města,
a větších materiálních škod.
k dopravní nehodě dvou osobních vozidel,
Muž krvácel na hlavě – 31. května při které byla vážně zraněna řidička jedv odpoledních hodinách oznámila žena, že noho z nich. Řidič osobního automobilu
v ulici K Lesíku leží muž a krvácí na hla- Škoda Favorit začal předjíždět kolonu vově. Hlídka městské policie, která na místo zidel, přičemž přehlédl protijedoucí terénní
dorazila jako první, poskytla zraněnému osobní vozidlo. Řidička tohoto vozidla
první pomoc. Muž byl poté převezen k dal- chtěla srážce zabránit a protijedoucímu
šímu ošetření do FN Motol.
vozidlu se vyhnout, avšak manévr byl tak
Agresivita na silnici – 1. června v odpo- rychlý, že se terénní vozidlo převrátilo na
ledních hodinách požádal strážníky o po- střechu.
Gregor Dušička, městská policie

To je výsledek neopatrného předjíždění v zóně, kde je povolená rychlost čtyřicet kilometrů
za hodinu – zranění a dva havarované vozy.
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Sovičky si letos vysloužilo dvaadvacet jedničkářů
Školní rok skončil, tradice
však zůstala zachována. I letos
totiž přišli nejúspěšnějším
žákům základní školy předat
sovičky, symboly moudrosti, starostka města Helena
Langšádlová a místostarosta
Aleš Rádl (oba na snímku).
Nejen jedničkářům, ale všem

žákům pak popřáli hezké prožití prázdnin a těm, kteří letos
černošickou školu opouštějí,
i mnoho úspěchů v dalším
studiu. Jedničkářů bylo letos
dvaadvacet, pro vysvědčení si
jich ale přišlo jen devatenáct.
A právě tolik fotografií je na
(sj)
předchozí straně.

6. A
Bajgarová Barbora
Mazáková Anna
Mezníková Petra
Nekvasilová Sára
Přibylová Karolína
Rebcová Anna
Sticzayová Sofie
Šedivá Barbora
Vondráčková Kamila
6. C
Chládková Monika
Poulová Ludmila
Voldřichová Magdaléna
6. D
Budíková Michala
Kotounová Hana
Müllerová Aneta
Sedláčková Markéta
8. B
Dušková Zora
9. A
Turoň Petr
Janoušková Anežka
Vydrová Zuzana
9. B
Trenda Jakub
Breiterová Kateřina
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Nová budova školy by měla začít sloužit během září

První etapa přístavby černošické základní školy, zahájená na podzim loňského roku,
se chýlí ke konci. Nová budova by se mohla
žákům otevřít už během září. Zahájení druhé etapy, kterou je stavba tělocvičny, bude
odvislé od toho, zda se městu podaří získat
pro tento účel státní dotaci.

Černošická základní škola, největší na
okrese Praha západ, nové školní prostory
i novou tělocvičnu potřebuje. Výstavba
obou budov najednou však byla vzhledem
k výši nákladů (více než 60 mil. Kč) nerealizovatelná. Město proto rozhodlo rozdělit
stavbu na dvě etapy a ministerstvo financí

Koncem června „zdobilo“ novou budovu ještě lešení.

poté poskytlo na výstavbu školní budovy,
ve které má být pět kmenových tříd, tři
třídy družinové a zázemí pro učitelský sbor,
potřebných 30 milionů.
„Smlouva s dodavatelem stavby, firmou
Swietelsky, byla podepsána k 31. prosinci
letošního roku. Vedení stavby však oznámilo, že reálné je dokončení nové budovy
školy během září. Tedy o čtyři měsíce dříve.
A to i přes letošní tuhou zimu, která zdržela
zahájení jarních prací. V současné době je
hotová hrubá stavba, hrubé stavební úpravy
a rozvody sítí po objektu, probíhají omítkářské práce, venkovní obklad keramikou a veškeré stavební práce uvnitř budovy,“ uvedl
Ing. Milan Hájek, vedoucí odboru investic
a správy majetku.
A přípravy na druhou etapu přístavby
školy? „Odbor investic po dohodě s vedením města podal v květnu na ministerstvo
financí žádost o dotaci. V případě kladného
vyjádření by se výstavba tělocvičny mohla
uskutečnit v letech 2007 až 2008,“ dodal
(sj)
Ing. Hájek.

Takto by měla ve finále vypadat celá přístavba černošické školy.
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Žáci černošické základní školy i letos při přijímačkách uspěli
Jedním z rozhodujících kritérií úspěšnosti
školy je i přijetí žáků na střední školy a do
odborných učilišť.V tomto školním roce
ukončí povinnou školní docházku celkem
68 žáků a právě pro ně je velmi důležitým
obdobím rozhodování se, kam po základní
škole.

V současné době jsou všichni žáci přijati,
největší zájem byl o gymnázia, kam odchází
26 žáků, na střední průmyslové školy 10 žáků, na střední průmyslové školy s uměleckým zaměřením 5 žáků, kteří vykonávali
i talentové zkoušky a všichni byli přijati již
v prvním kole, na obchodní akademii jde
studovat 6 žáků, 2 žákyně na zdravotnickou
školu, 1 na střední hotelovou, 1na pedagogické lyceum, 3 na soukromou školu managementu a 13 žáků bude pokračovat na
středních odborných učilištích. Jeden žák,
který žije nyní s rodiči v USA, bude teprve
základní vzdělávání ukončovat rozdílovými
zkouškami a buď bude pokračovat ve studiu
v USA, nebo se ještě může přihlásit na některou střední školu.

Na víceletá gymnázia odcházejí z 5. tříd
4 žáci a ze 7. tříd 7 žáků, přijímací zkoušky
na víceletá gymnázia vykonávalo více žáků,
kteří by i byli přijati, ale rozhodli se dál pokračovat na základní škole.
Současný školský zákon umožňuje podat
v prvním kole pouze jednu přihlášku na
jednu školu a pokud je žák přijat, což je
u většiny našich žáků, nemá možnost zúčastnit se kola druhého, ve kterém si může
podat neomezený počet přihlášek, a tak má
možnost většího výběru a může zvažovat
výhody jednotlivých škol. Ne všechny školy vypisují druhé kolo, protože pokud si
v prvním kole vyberou dostatek budoucích
studentů, nemusejí v druhém kole nikoho
přijímat. Jako každý rok naši žáci bývají
přijati již v prvním kole a obsazují přední
místa v pořadí přijatých studentů. Správné
rozhodnutí a správná volba jsou tedy velmi
důležitým faktorem.
Všem našim žákům přejeme úspěchy
v dalším studiu a doufáme, že budou dál
šířit dobré jméno zdejší základní školy.
Mgr. Evženie Němečková, výchovná poradkyně

Olbram Zoubek v Základní škole Černošice

21. dubna oslavil Olbram Zoubek
80. narozeniny, a proto k této příležitosti
připravil na Ovocném trhu výstavu svých
soch, která měla vernisáž 5. dubna 2006
a sochy bylo možné vidět až do 4. června
2006.
Žáci 7. B tuto výstavu navštívili, byli
nadšeni prací sochaře a dlouho si o sochách vyprávěli, až je napadlo pokusit
se také o nějaké sochařské dílo. A protože je inspiroval sám autor, nazvali
tento projekt Sochy à la Olbram Zoubek. A jak se jim díla podařila, můžete
vidět na fotografii. Samozřejmě se stanou součástí výzdoby naší školy, takže

je můžete obdivovat i při návštěvě školMgr. Evženie Němečková
ní budovy.
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Malé ohlédnutí
… a za čím? Za akcí Základní školy Černošice nazvanou Pojďte s námi za školu,
která proběhla 10. června v areálu budovy školy v Komenského ulici.

zakončeno soutěžemi se sladkými odměnami.
Při této příležitosti bych chtěla poděkovat vedení školy za prvotní impuls tuto
akci uskutečnit, poté několika sponzorům
Úderem 14. hodiny se školní hřiště z řad rodičů a přátel školy, kteří nezištně
zaplnilo malými i velkými obyvateli a ochotně přispěli ke zdárnému průběhu
Černošic, kteří se zvědavostí očeká- celé události. Jmenovitě M. Zhoufovi za
vali, co se vlastně bude dít. A dělo grafické návrhy pozvánek a plakátů, panu
J. Mrázkovi za zajištění jejich tisku, panu
se – připraveným programem vtipně
V. Dvořákovi, který dokonale ozvučil celý
a téměř profesionálně provedli diváky
prostor, a paní Bláhové, jež okamžitým
moderátoři z 5. C Bára Ullrichová, Míša
skvělým nápadem zkrotila vlající oponu
Bindicsová a Julian Boháč. Nejdříve se
přímo na místě. Při výčtu všech poděkopředvedl s country tanci kroužek vedevání nesmím opomenout skvělé výkony
ný panem učitelem Václavem Pavlem,
našich žáků, bez nichž by nebylo co
následovalo již několikrát předvedené
předvádět.
představení pohádky Král Lávra, aeroPodle reakcí návštěvníků to byla akce
bic sestava čtyř šikovných dívek z 5. C
zdařilá a vám ostatním nabízím pro lepší
a dvojjazyčné zpěvy žáků ze 4. a 5. C. představu alespoň několik fotografií.
Po programu si zájemci prohlédli buText a foto Mgr. Ludmila Zhoufová,
dovu školy a příjemné odpoledne bylo
koordinátorka akce
Akce určená hlavně rodičům s předškoláky se skutečně vydařila. Přestože se
dopoledne počasí netvářilo právě nejvlídněji, v poledne se umoudřilo a jako by na
objednávku rozsvítilo celé odpoledne.
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Jde o to, aby na plnění přijatých nařízení měly obce a města
dostatek finančních prostředků, říká členka Výboru regionů
Jedním z poradních orgánů Evropské komise a Evropského
parlamentu je i Výbor regionů. Jeho členové, kterými jsou
zástupci měst a regionů členských států Evropské unie, se
vyjadřují k návrhům těch směrnic a nařízení přijímaných
Evropskou unií, jimiž se města a regiony musí následně
řídit. Členkou Výboru regionů je už od vstupu České republiky do unie i starostka Helena Langšádlová, která nám
také odpověděla na několik otázek:
Jsou témata, to, aby jejich zavádění nevyvolávalo jen
o nichž jednáte, požadavky na rozpočty měst a obcí. Aby
natolik společná, abyste s ostatními totiž města a obce měly na jejich zaváděnárodními delegacemi našli společnou ní dostatek finančních prostředků. Proto
jsme doporučili, aby pro samosprávy byl
řeč?
Občas se na stole objeví materiál, kte- další postup v nákupu ekologických vozidel dobrovolný.
rý je mi opravdu vzdálený. Například
Aktivně jsme se v Bruselu zabývali
námořní bezpečnost. Ale to je spíše výi
materiálem
týkajícím se celoživotního
jimka. Většinou jde o problematiku, jejíž
vzdělávání.
V
novém finančním období
řešení se bezprostředně dotýká i nás.
let 2007 až 2013 bude totiž velké množNapříklad?
ství finančních prostředků vyčleněno
Jde o strategii předcházení vzniku Evropskému sociálnímu fondu a náš
odpadů a jejich recyklací, což je skuteč- výbor doporučil, aby určitá část z nich
ně celoevropský problém, nebo otázku byla určena skupině zaměstnanců místrozšíření digitálních knihoven. Ty by ních a regionálních orgánů tak, aby
se samozřejmě neměly stát
mohli zvyšovat svoji kvalifikaci,
náhradou tradičního tištěného
což v konečné fázi zvýší úroveň
a jiného hmotného kulturního
správy měst a regionů.
materiálu, ale naopak by měly
Podařilo se některé z vašich
podpořit dostupnost informací
připomínek prosadit do závěo evropském kulturním dědictví na- rečného materiálu?
příklad přes městské knihovny a jejich
Společně s jihočeským hejtmanem
serverové připojení Je to sice problém
panem Zahradníkem a s některými
dlouhodobý a finančně náročný, přesto
kolegy z české národní delegace jsem
si myslím, že je to myšlenka dobrá.
podávala pozměňující návrh k materiBezprostředně se nás bude týkat například i otázka podpory „čistých“ sil- álu, který se týkal přírodních katastrof,
ničních vozidel. Je jistě velmi užitečné, požárů, záplav a sucha. Prosadili jsme,
budou-li se více používat vozidla na eko- aby byly přednostně schvalovány takologické bázi, ale současně je důležité také vé projekty z oblasti civilní ochrany fi-
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nancované ze zdrojů unie, jejichž cílem
bude nejen obnova oblastí postižených
přírodní katastrofou, ale také následný
další rozvoj.
Co vám jako starostce přináší práce
ve výboru?

a směrnic, kterými se i my v budoucnu
budeme muset řídit.
Dá se vůbec vše časově skloubit – tedy práce starostky a práce ve výboru?

Práce ve Výboru regionů není časově
náročná. Výbor se schází jednou za dva
Je to nenahraditelná zkušenost. Pozná- měsíce, a to na dvoudenním plenárním
vám, jak problémy, se kterými se potýká- zasedání. Jinak jednou za dva měsíce
me u nás doma, řeší kolegové v ostatních jsou jednodenní zasedání komise. Já
zemích unie. A musím konstatovat, že řa- se zúčastňuji zasedání komise EDUC,
da jich je společných. Hlavně však mám která se zabývá školstvím, nebo komožnost vyjadřovat se ke stanoviskům,
mise RELEX, což je komise pro vnější
které poté přijímá Evropská komise nebo
vztahy.
Ptal se Stanislav Janovský
Evropský parlament ve formě nařízení

Už tradičně se v sále Domu s pečovatelskou službou sešli černošičtí senioři, aby si popovídali,
pobavili se a hlavně společně oslavili svá životní výročí. „Ráda bych vám k vašemu životnímu
jubileu popřála hodně zdraví a spokojenosti. Přála bych vám, abyste i tento váš čas, naplněný
spoustou životních zkušeností, prožívali v pokoji a v radosti a pokud možno s lidmi, které máte
rádi,“ uvedla při této příležitosti starostka Helena Langšádlová. K příjemné atmosféře přispěli
přednesem básní i členové recitačního kroužku z černošické základní školy.
(sj)
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Proměny
V těchto slunečných dnech, ve frontách na
příjezdové silnici do Černošic, se nám při
pohledu do strání naskýtá krásný pohled na
novou střechu místního kostela Nanebevzetí
Panny Marie.
Po loňském vyhlášení havarijního stavu
krovu se práce postupně realizovaly pod
plachtami a jen v některých dnech bylo
vidět souhru řemesel – tesařů, klempířů
a pokrývačů. Ačkoliv se dlouhou dobu na
první pohled nic nedělo, práce se od září
loňského roku nezastavily a byly úspěšně
ukončeny v březnu roku letošního. Konstrukce původního krovu byla celá sejmuta
na zem, rozložena na jednotlivé trámy a po
důkladném posouzení statikem a památkáři
bylo vyhodnoceno a rozhodnuto, který trám
se může vrátit zpět do konstrukce. Popravdě
řečeno, trámů, které obstály a po 250 letech
jsou bez zjevných závad, je poskrovnu a dají
se spočítat na možná desítky. Část vybraných
trámů, které byly určeny pro zpětnou montáž, někdo během jedné polední přestávky
ukradl.
Důmyslně promyšlená konstrukce pozednic,
které drží klenbu kostela pohromadě, byla do
detailu zachována. Provedení celého dřevěného krovu – nad klenbou lodě, nad předsíní
a presbytářem – věrně kopíruje původní
způsob zastřešení klenby a kostela. Toto řešení
pochází z první poloviny 18. století. Po
vyklizení
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stavební sutě z dřívějších oprav se v půdním
prostoru otevřel nový pohled na původní
uspořádání střechy, kdy za krytinu byly použity pálené čtvercové dlaždice pokládané do
malty přímo na klenbu.
Dnes již září prejzová krytina novotou stejně
jako nově oplechovaná věž kostela a věžičky
nad lodí. Spolu s opravenou fasádou věže
kostela v roce 2004 máme první dvě etapy plánované rekonstrukce za sebou. Rádi bychom
pokračovali v další etapě s opravou fasády, což
zatím zůstává ve fázi přání s ohledem na nedostatek finančních zdrojů.
Velký dík touto cestou bych rád vyjádřil všem
dvaašedesáti sponzorům a dárcům, z nichž
zvláštní poděkování patří městu Černošice za
všestrannou vstřícnost, a neméně menší poděkování patří všem konkrétním lidem, bez nichž
bychom tyto opravy vůbec nezahájili.
Celkové náklady na opravu střechy kostela
dosáhly výše 2 520 tisíc korun, z toho 72 procent je již uhrazeno. Velké zklamání přinesl
postoj ministerstva kultury, které jako garant
nad opravami památkově chráněných objektů
přispěl částkou čtyři procenta z celkové investice. Tato částka nestačí ani na pokrytí devatenáctiprocentní daně z přidané hodnoty, kterou
musíme odvést státu.
Sponzoři a dárci, kteří nám ještě přispějí
finančním darem, obdrží na vyžádání darovací
smlouvu a mají možnost odpočtu ze základu
daně u svého zaměstnavatele či z vlastní živnosti. Kontakt najdete na našich internetových
stránkách www.farnost.unas.cz.
Ing. Hubert Poul, tel. 603 818 566.
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XIV. všesokolský slet 2006 na Strahově

Ve dnech 5. a 6. července proběhne v Praze XIV. všesokolský slet. Hromadná sletová
vystoupení jsou koncipována do dvou odlišných programových bloků. Obě vystoupení se konají na stadionu Evžena Rošického na Strahově.
1. program - 5. července od 21 hodin bude
slet zahájen a uvidíte 13 skladeb,
2. program - 6. července od 14 hodin uvidíte
12 skladeb a zakončení sletu.
Pouze čtyři skladby budou předvedeny
v obou programových blocích. Na rozdíl od
minulých sletů nejsou generálky veřejnosti
přístupné. Vstupenky na hromadná vystoupení se prodávají prostřednictvím terminálů
společnosti Sazka. Zbylé vstupenky bude ve
dnech vystoupení možno zakoupit u pokladen u východní tribuny strahovského
stadionu.
Nenechte si ujít příležitost shlédnout
19 hromadných skladeb v provedení cvičenců od tříletých dětí až po seniory. Uvidíte kombinaci hudby, pohybu, barevnosti
oblečení i zeleného trávníku a spolu s celkovou atmosférou prostředí získáte nezapomenutelné zážitky. Více informací naleznete

na www.sokolskyslet.cz, www.sokol-cos.cz.
Před hlavním sletem proběhly župní slety
v regionech. Župní slet župy Jungmannovy
se konal 10. června v Komárově. Proběhl za
pěkného počasí a díky organizátorům i cvičencům měl velký úspěch. Z naší jednoty se
zde představili cvičenci ve třech skladbách.
Skladbu pro rodiče a děti s názvem Korálky
cvičilo 10 párů, ve skladbě pro předškoláky
s názvem Kdo si hraje nezlobí se devítka
dětí změnila na námořníky a ze skladeb pro
dospělé jsme měli zastoupení ve skladbě pro
seniory Ta naše písnička česká, vzdávající
hold Karlu Hašlerovi.
Zveme všechny příznivce Sokola k návštěvě sletu nebo alespoň 6. července odpoledne
k televizorům, protože druhý programový
blok by měla přenášet ČT.
Sokolskému sletu zdar!
Za výbor TJ Sokol Černošice Hana Fořtová

Členové černošické jednoty Tomáš Jandura a Pavel Horák v dobových
sokolských uniformách v čele sletového průvodu Komárovem.

29

z města a okolí

Na párty pasoval klaun předškoláky na školáky

Počátkem června se na zahradě Mateřské
školy v Karlické konala párty u příležitosti
pasování předškoláků na školáky. Celé odpoledne nám zpříjemňovala zpěvem Inka
Rybářová a o legraci se staral klaun Dandy.
Rodiče si s dětmi zatancovali a zasoutěžili,
každý soutěžící dostal od Inky a Dandyho
malý dárek. Pěkné akci přálo i počasí.

2006 a tašku plnou dárků. Během tohoto
setkání rodičů, dětí a kamarádů školky se
všichni mohli občerstvit u stánků, kde paní
učitelky prodávaly pizzu, koláče, nanuky,
limonády, kávu nebo čaj. Výtěžek z akce,
nashromážděný od rodičů a návštěvníků,
činil šest tisíc korun. Tyto peníze budou
použity na zakoupení zahradních hraček.

Slavnostní chvíle nastala při pasování
nejstarších dětí na školáky. Za asistence
klauna a jeho kouzelného pasovadla musely děti prolézt kruhem, který znamenal cestu ze školky do základní školy. Každý předškolák dostal šerpu s nápisem Předškolák

Celý kolektiv mateřské školy spolu s dětmi děkuje všem, kteří se zahradní párty
zúčastnili. Zvláštní poděkování patří paní
Dvořákové za zajištění nanuků, Pizzerii
Luna za velmi dobré pizzy a firmě Racio za
Ivana Hanáková, MŠ Karlická
koláčky.

Na školní zahradě bylo veselo.

A ještě jedno poděkování za dárky ke Dni dětí

Děkujeme rodičům Danečka Panýrka za
bonboniéry ke Dni dětí, rodičům Lucinky
Myslivečkové za čokotyčinky, lízátka a plyšáky, a zvláště děkujeme rodičům Pavlíka
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Myslivečka za občerstvení, které připravili
bezplatně v pizzerii pro děti 3. třídy k jejich
svátku (pizza, zmrzlinový pohár, limonáDěti a paní učitelky z MŠ Karlická
da).

z města a okolí

Nové hřiště v Husově ulici má za sebou ostrý start
Černošičtí milovníci sportu dostali dárek
– nové hřiště v Husově ulici, které 24. června
zahájilo provoz velkým streetballovým turnajem (více na str. 2). Hřiště, jež stálo přes
milion korun a sponzorským darem se na
jeho vybudování podílela fy IBS-Rokal, je

volně přístupné, víceúčelové s asfaltovým povrchem, na kterém je možné zahrát si basketbal, malou kopanou, volejbal, tenis či lakros.
Oplocení a dokončovací terénní úpravy hřiště
provedly technické služby města, které také
(sj)
dodaly potřebné obslužné vybavení.

Slavnostního přestřižení pásky (snímek vpravo) stejně jako předávání diplomů účastníkům
turnaje se ujala starostka Helena Langšádlová, která u příležitosti otevření hřiště uvedla: „Jsem
ráda, že jsme pro vás mohli nové hřiště připravit. Teď záleží na vás, jak bude fungovat, jak se
o něj vy sami budete starat. Myslím, že je moc fajn, že jsou místa, kde se třeba nemusí hrát jen
nejvrcholovější sport, ale kde se může hrát pro radost a potěšení.“
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Ačko SK Černošice udrželo skvělé druhé místo

A mužstvo – Po vydařené podzimní
části sezóny (2. místo), jsme do jarní
části vstupovali s cílem toto umístění
udržet. To se také díky velmi dobrým
výkonům všech hráčů mužstva podařilo. Za to jim patří pochvala. Nejlepším
střelcem byl Ludvík Stoulil s 24 góly.

Velký dík přitom patří trenérovi našich
nejmladších hráčů – panu Martinovi
Vodičkovi.

Přípravka po loňském vítězství skončila letos na uspokojivém pátém místě.

Za SK Černošice, oddíl kopané
Petr Jahelka, sekretář oddílu

Poděkovat bych chtěl i našim fanouškům, kteří si našli cestu na naše hřiště
ve výrazně vyšším počtu než v minulosti. Dík patří i našemu městu za poB mužstvo – Po loňské špatné sezó- skytnutou dotaci na mládež.
ně se naše „béčko“ výrazně zlepšilo. Až
V květnu nám hřiště zaplavila voda,
v posledním kole přišlo o třetí místo škody však nenapáchala. Museli jsme
a nakonec skončilo čtvrté. Nejlepším však odehrát tři domácí zápasy na
střelcem byl Martin Pařík se 14 góly.
hřištích Jinočan a Chotče.
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Úhonice
Choteč
Lety
Č. Újezd
Jinočany
Rudná
IZROS Libeň
Zlatníky
Libčice

Záp
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

+
21
16
15
13
13
11
12
12
12
10
10
8
7
4

0
2
4
2
4
2
5
2
1
0
4
0
5
2
3

–
3
6
9
9
11
10
12
13
14
12
16
13
17
19

Skóre Body
65:13 65
58:25 52
52:42 47
58:61 43
64:43 41
46:48 38
65:59 38
55:48 37
58:67 36
49:63 34
37:60 30
43:55 29
38:59 23
21:66 15

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

B mužstvo
Dobříč
Středokluky
Mníšek B
Černošice B
Čisovice B
Kytín
Všenory B
Kazín B
Řevnice B
Dobřichovice
Kosoř B
Lety B

Záp
22
22
22
22
22
22
22
22
22
B 22
22
22

+
18
18
12
11
9
10
10
7
6
5
4
0

0
3
2
2
2
6
3
3
6
4
4
4
5

–
1
2
8
9
7
9
9
9
12
13
14
17

Skóre Body
87:25 57
97:22 56
62:43 38
45:29 35
45:55 33
37:28 33
53:60 33
46:52 27
37:43 22
33:90 19
33:75 16
18:71 5
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Velká voda vyhnala fotbalisty na cizí hřiště
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Přípravka
Drahelčice
Lety
Roztoky
Hostivice
Černošice
Dobřichovice
Všenory
Dobrovíz
Středokluky
Č. Újezd
Jeneč
Řevnice

Záp
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

+
21
19
13
12
12
12
8
7
5
4
5
4

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

–
0
2
8
7
8
8
12
15
15
14
16
17

Skóre
110:13
162:9
63:42
42:22
66:44
61:42
56:65
42:101
37:70
39:90
32:101
19:130

Body
64
58
40
39
38
38
26
21
17
16
16
13

z města a okolí

Turnaj v kopané o pohár místostarosty vyhrála „céčka“

Již tradičně koná ZŠ Černošice fotbalový
turnaj o pohár místostarosty města. Letos se
bojů zúčastnilo 13 družstev, která byla rozdělena do dvou skupin. Mladší žáci (šesté a sedmé třídy) a žáci starší (osmé a deváté třídy).
V mladší kategorii vyhrálo mužstvo 7. C, nejlepším hráčem v této kategorii byl vyhlášen
Dan Reiter. Ve starší kategorii vyhrálo mužstvo 9. C. Vítěznou sestavu družstva tvořili:
Jakub Kahoun, Matouš Kobranov, Jiří Loskot,
Štěpán Poul, Martin Pech, Pavel Pešata a Michal Grečnar. Nejlepším střelcem v této kategorii byl Štěpán Poul z deváté třídy. Vítězové
obdrželi ceny, které věnoval místostarosta
Aleš Rádl. Byl jim předán putovní pohár
a každý hráč obdržel od pana místostarosty
fotbalový dres. Dík patří i rozhodčím a pořadatelům z řad učitelů, především pak panu
Mgr. Bartáškovi a Dr. V. Brodové.
PhDr. Zdeněk Moucha, ředitel školy

Lukáš Burián ze 7. C přebírá z rukou
místostarosty Aleše Rádla pohár za vítězství.

Tým 7. C – nahoře vedle pana místostarosty: Antonín Tlustý, Jokl Jiří, Lukáš Burián, Vítězslav Prágr,
dole zleva: Tomáš Ottomanský, Petr Hýsek, Vasyl Lavryšynec.
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z města a okolí

Dvě výstavy výtvarných prací v mokropeské kapličce

V červnu se konaly v mokropeské kapličce dvě výstavy výtvarných prací z ateliéru
akademické malířky Martiny Fojtů. Nejprve proběhla vernisáž dětské tvorby - své
práce zde vystavily děti od předškolního
věku do 15-ti let. Výstavu si samy zahájily
hrou na flétny (Johanka a Bára Svobodovy)
a na kytaru (Iva Oulická). Dětskou tvorbu
poté vystřídaly obrazy, kresby a grafika
z večerních kurzů pro dospělé a studenty.
Vzhledem k letošnímu intenzivnějšímu zaměření se na strukturální malbu, byla obrazová část výstavy věnována malíři Mikuláši
Medkovi jako pocta jeho dílu. Na vernisáži
zahráli Helena Hausmannová na klarinet
a Josef Hausmann na piano.
Akademická malířka Martina Fojtů

Fotbalový turnaj vyhráli borci z osady Údolí staré řeky
zúčastnilo pět osad:
pořádající
osada
Údolí staré řeky, dále
Montana, Jedličkov,
Pod Hladkou skálou
a Slunečná. Po celodenních lítých bojích odešla nakonec
jako vítěz pořádající
osada Údolí staré řeky (hvězdný tým na
snímku), druhá byla
osada Pod Hladkou
skálou, třetí skončila
Montana, čtvrtá byKoncem června uspořádala osada
Údolí staré řeky na skvělém pažitu hřiště SK Kazín už 34. ročník fotbalového
turnaje osad. Turnaj se sice hraje 35 let,
ale protože povodeň v roce 2002 zničila
hřiště i kabiny, následující rok se turnaj
nehrál. Letos bylo pozváno a také se
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la Slunečná a zcela na chvostu skončila
Jedličkov. Tři nejlepší mužstva si odnesla ceny, všechna zúčastněná mužstva
diplomy, a putovní pohár zůstal pro
další rok v držení borců z osady Údolí
staré řeky.
Voska Jindřich, šerif osady Údolí staré řeky

z města a okolí

Budyňská koruna aneb Černošičtí šermíři zaplavili hrad

Popularita historického šermu v Černošicích je veliká a základna široká.
I proto v pátek 23. června dorazila do
Budyně nad Ohří na 10. ročník celostátní soutěžní přehlídky historického
a scénického šermu mohutná třicetičlenná černošická výprava, aby tu následující den dámy ze skupiny Reginleif
a pánové ze skupiny Alotrium předvedli
své umění. V tvrdé konkurenci deseti

Dívky z Reginleif v akci.

špičkových souborů z celé republiky se
snažili získat vavříny ve třech soutěžních vystoupeních.

První společné vystoupení Alotrium
a Reginleif na věčně živé téma tří mušketýrů vyneslo skupinám v celkovém pořadí
2. místo těsně za brněnskými profesionály.
Zbrusu nové samostatné vystoupení Reginleif nazvané Doteky zla pak vyneslo místo
čtvrté.
Zatímco úspěch Alotria a Reginleif byl
víceméně očekáván, opravdovým překvapením – pro porotu, diváky a upřímně
i pro mne – bylo třetí soutěžní vystoupení
černošických, a to nejmladších členů skupiny Alotrium (Seba Hlůže, Petr Bindics,
Jirka Milata a Honza Sitař). Kluci, pro které to bylo jejich vůbec první velké vystoupení, se nenechali vyvést z míry ani konkurencí profesionálů, ani téměř tisícovkou
náročných diváků a panujícím vedrem
a jejich krátké vystoupení na téma šermířské školy jim vyneslo
6. místo v celkovém
pořadí. Tedy ve středu
soutěžících skupin.

Nejmladší členové Alotria překvapili.

Akce SHŠ Reginleif a Alotrium
8.–9.7. Urození rváči na Rýzemberku (hrad
Rýzemberk u Domažlic, jedna největších
historických akcí sezony)

Na závěr bych chtěl
poděkovat všem, kteří
nám pomohli s přípravou na soutěž a na soutěži samé vytvořili perfektní zázemí. Zejména
pak Martině Svobodové,
Ivě Hlůžové, Markétě
Bindicsové a Radku Sitařovi.
Josef Kutílek,
foto Ondřej Svoboda

5.–12.8. Zámek Ploskovice u Litoměřic
16.9. Černošická Alotria, III. ročník setkání
skupin historického šermu.
Případné změny na webových stránkách města.
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z radnice

94. schůze Rady města
ze dne 24. května 2006
•

rada města souhlasí s posílením stávající sítě
NN v chatové osadě V Lavičkách podle předložené dokumentace
• rada města nesouhlasí se stavbou rodinného
domu na pozemku parc. č. 2804/4 – Pod Višňovkou podle předložené dokumentace kvůli
nesplnění regulativů územního plánu
• rada města souhlasí se stavbou parkoviště pro
Centrum Vráž v ulici Táborské podle předložené
dokumentace
• rada města bere na vědomí Postup stavebních
prací na dostavbě ZŠ Mokropsy
• I. rada města ve věci Přestavba hospodářského pavilonu v MŠ Karlická souhlasí s úpravou
projektové dokumentace podle aktuálních
požadavků (vzduchotechnika, řešení gastronomického vybavení kuchyně); II. rada souhlasí
s navýšením ceny za projektové práce na částku
175 500 Kč
• rada města ukládá OISM vypsat výběrové
řízení na realizaci akce „Rekonstrukce mostku
přes Švarcavu – ulice Riegrova“ s odkladem
platby na 3 roky
• I. rada města souhlasí s podpisem smluv
o smlouvách budoucích o přeložkách kabelového vedení NN v ulicích Školní a Karlická kvůli
zahájení rekonstrukce obou komunikací
• rada města bere na vědomí informaci krajského úřadu o možnosti poskytnutí dotací pro
bydlení pro azylanty a konstatuje, že město Černošice nedisponuje v současné době žádnými
vhodnými volnými byty, které by bylo možno
azylantům nabídnout
• rada města ve věci Žádost o poskytnutí integračního bytu s politováním konstatuje, že
město Černošice nedisponuje v současné době
žádným volným bytem, který by mohlo žadatelce nabídnout
• rada města nesouhlasí s povolením výjimky ze
stavební uzávěry pro vybudování přípojek pro
pozemek parc. č. 1486/2 v ulici Alešově (uzávěra
je stanovena do října 2008)
• I. rada města ve věci Žádost o finanční pří-
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spěvek na komunikaci k tenisovému areálu
pod Topolskou konstatuje, že v současné době
není ve finančních možnostech města přispět
na vybudování komunikace; II. rada akceptuje
v tomto případě i komunikaci v provedení štěrk
s asfaltovým prostřikem, a to s ohledem na to, že
se nejedná o výstavbu RD
• rada města požaduje předložit mapu s dopravním řešením v ulicích Pod Višňovkou a K Višňovce, která se nyní stává jednosměrnou, včetně
všech příslušných stanovisek
• I. rada města nesouhlasí s navrženou úpravou
přístupové komunikace ke hřišti U Cihelny
za uvedenou cenu (komunikace je v projektu
navržena jako štěrková; cenová nabídka fy
STRABAG na úpravu povrchu štěrkodrť + asfaltový postřik činí 44 000 Kč bez DPH) vzhledem
k tomu, že je nejprve třeba kompletně dokončit
bezprostřední okolí uvedeného hřiště; II. rada
konstatuje, že budoucí umístění komunikace
musí odpovídat parcelaci a umístění domu
• rada města souhlasí s užíváním pozemku města parc. č. 417 po dobu provádění udržovacích
prací na opěrné zdi v ulici Pod Horkou za cenu
5 Kč/m²/den
• rada města ve věci Žádost o odkoupení bytu
ve vlastnictví města v bytovém domě Riegrova
ul. 1061 konstatuje, že byt je obsazen nájemníky
a koupě bytu by neřešila současnou tíživou situaci žadatelky
• rada souhlasí s podáním žádosti o úplatný
převod pozemků PK č. parc. 70/3, 70/4, 70/5

– díl 1 a 76/1 – díl 2 v k. ú. Černošice od
Pozemkového fondu ČR za odhadní cenu
– lokalita bývalého zahradnictví v ulici
Radotínská (město v této lokalitě vlastní
parcelu PK č. 70/2 a má zájem o sjednocení
vlastnických vztahů v areálu i jeho využití;
většina těchto pozemků je v současné době
bez výměr a bude nutno, aby je vyměřil geodet; poté musí PF ČR nabídnout pozemky
oprávněným osobám (restituentům), a pokud ty o ně neprojeví zájem, může PF vyhovět žádosti města na odprodej za odhadní
cenu)

Odbor kancelář starosty
rada města souhlasí s nákupem 10 ks vlajek
města (cena za 1 ks je 1 130 Kč bez DPH)
• rada města souhlasí s podpisem nájemní
smlouvy na budovu MŠ Husova
• rada města souhlasí s použitím znaku města
na sérii pohlednic pro Středočeský kraj
Odbor životního prostředí
• rada města ve věci Žádost OS Spolu o poskytnutí informace o pozemcích vhodných k výsadbě veřejné zeleně – nemá námitek proti výsadbě
zeleně na pozemku parc. č. 2668/12 (vedle
stanice MP) za předpokladu, že veškeré náklady
ponese sdružení a městu bude předložen návrh
ozelenění ke schválení
Odbor technické služby
• rada města konstatuje, že nemá k dispozici
finanční prostředky na zprovoznění veřejného
osvětlení v osadě Slunečná u chat číslo 0789
a 0806, avšak nemá námitek proti zprovoznění
na náklady žadatelů
• rada města souhlasí se zakoupením sítí na
plážový volejbal za 5 tis. Kč a ukládá TS zajistit
bezpečné uchycení sítí znemožňující jejich zcizení
• rada města souhlasí se zabudováním 6 ks
sloupků do travnatého pásu před dům č. p. 751
v ulici Dobřichovická (vznikají zde nebezpečné
situace při průjezdu obcí, jelikož parkující vozidla brání v plynulém provozu)
• rada města nesouhlasí s nákupem pískoviště
(žádost OS Spolu), a to mimo jiné i z důvodu,
že to není v souladu s konceptem rozvoje městských sportovních ploch
Odbor kultury
• rada města souhlasí s výrobou dvojčísla Informačního listu (červenec, srpen)
• I. rada města souhlasí s vydáním jednoho čísla
IL určeného chatařům; II. rada ukládá všem
vedoucím odborů, kteří budou připravovat
příspěvky do chatařského čísla, aby příspěvky za
své odbory odevzdali do 30. 6. 2006
• rada bere na vědomí zprávu o konání bigbeatového festivalu a souhlasí s finanční spoluúčastí
města ve výši 10 000 Kč

•

•

z radnice

I. rada města rada souhlasí s předloženou cenovou nabídkou firmy Zabezpečovací systémy
na elektronické zabezpečení mokropeské kapličky za 15 370 Kč (zabezpečení interiéru kapličky
pro konání výstav a zabezpečení sochy sv. Václava, která bude umístěna v nice kapličky)
• rada města ve věci Cyklostezka Praha – Beroun v k. ú. Černošice žádá komisi dopravní
a bezpečnostní o vyjádření k návrhu trasy
cyklostezky (Svazek obcí Region Dolní Berounka
zadal vypracovat podklady pro zpracování dokumentace k územnímu řízení pro tuto cyklostezku
v k. ú. Černošice; OK navrhuje, aby město začalo
jednat s majiteli pozemků, přes které tato cyklostezka vede, o darování, bezplatném pronájmu, odkoupení či zřízení věcného břemene; po majetkově
právním vyjasnění bude moci město žádat buď
samo nebo prostřednictvím Svazku obcí o grant
na vybudování této cyklostezky; na úsek Dobřichovice – Řevnice již bylo vydáno stavební povolení; celá trasa je součástí mezinárodní trasy)
Různé
• rada města schvaluje výši odměn ředitelům
školských zařízení zřizovaných městem Černošice
• rada města podporuje vznik ordinace odborných lékařů – gynekologie a urologie
• rada města bere na vědomí výsledky přijímacího řízení do MŠ v Černošicích (MŠ Karlická:
odevzdáno 45 přihlášek; přijato 21 dětí; nepřijato
24 dětí; věk dětí 4 – 6 let; MŠ Topolská: odevzdáno
18 přihlášek; přijato 14 dětí; nepřijaty 4 děti; věk
dětí 3,5 – 5 let; MŠ Husova: odevzdáno 11 přihlášek; přijato 9 dětí; 2 děti nepřijaty – nemají trvalé
bydliště v Černošicích; zůstávají 3 volná místa
– budou nabídnuta dětem, které nebyly přijaty do
ostatních MŠ v Černošicích)
Z komise dopravní a bezpečnostní
I. Podněty občanů
1. Návrh p. Adama na zpomalení dopravy v Černošicích technickými prostředky
Pan radní Adam doporučuje zpomalení dopravy
na řadě míst Černošic – umístění zpomalovacích prahů, zúžení vozovky a další technická
opatření, dále žádá urychlenou realizaci přechodu na Vrážské.
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z radnice
Komise vysvětluje důvody pro nepoužívání
zpomalovacích prahů, jinak většinu návrhů na
zřízení nebo zkvalitnění přechodů již komise
dříve předkládala, konkrétními podněty se bude
zabývat.
• I. rada města pověřuje OTS ve spolupráci
s odborem dopravy a správcem komunikace
realizovat co nejdříve schválený chodník a přechod na Vrážské (pod křižovatkou se Střední)
3. Projednání podnětů o výjimku z vyhlášky o zákazu stání na stanovených pozemcích na břehu
Berounky
Žadatelé trvale obývají nemovitosti na břehu
řeky a údajně nemohou parkovat na svém pozemku. Žádají o výjimku, která by jim umožnila
parkovat na zeleni na břehu řeky. Městská policie doporučuje, aby tito žadatelé, pokud nemohou parkovat na svém pozemku, parkovali na
komunikaci před svým plotem. Nedoporučuje
zavedení výjimek, šlo by o precedens.
• II. rada města nesouhlasí s udělením výjimek
a konstatuje, že výjimku ze zákazu lze přiznat
pouze vozidlům označeným ZTP
5. Podnět k bezpečnosti obyvatel budovaných domů v zatáčce Vrážské
Otázka umístění vjezdu a opatření v průběhu
stavby řešil stavební odbor. Přístup pro chodce
bude řešen při dokončení stavby nejspíše přechodem pro chodce. Komise žádá o nahlédnutí
do projektové dokumentace oplocení, protože
nevhodné oplocení by mohlo způsobit zásadní
zhoršení bezpečnosti provozu v zatáčce.
• III. rada města pověřuje stavební odbor poskytnout komisi k nahlédnutí projektovou dokumentaci oplocení pozemku v zatáčce Vrážské
II. Podněty odboru technických služeb
1. Žádost o uzavření zkratky mezi Slovenskou
a Školní
TS žádají o uzavření zkratky kvůli náročné
zimní údržbě – posyp se na místo nosí ručně.
Současně konstatují, že je upravena přístupnější
zkratka mezi Mokropeskou a Pod Višňovkou.
Komise konstatuje, že jde o cestu hojně využívanou obyvateli z oblasti Lada, zvláště dětmi,
a nedoporučuje uzavření. Pokud není v silách
OTS provádět na cestě zimní údržbu, měla by
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cestu oficiálně označit jako vyjmutou ze zimní
údržby.
Pozn. předsedy komise: Je třeba prověřit právní hledisko. Zkratka byla zřízena městem na
pozemcích soukromých majitelů, kteří museli
ustoupit s pozemkem a vybudovat oplocení.
V případě zranění na cestě by odpovědnost
zřejmě nesli majitelé pozemků. Toto přesunutí
odpovědnosti ze strany města by nebylo korektní
• IV. rada města pověřuje OTS, aby v případě, že
nemůže zajistit zimní údržbu zkratky ze Slovenské do Školní, umístila na obou koncích tabulku
Cesta se v zimě neudržuje
2. Žádost o uzavření zkratky z ulice Komenského
k železniční trati (naproti restauraci Pod Lesem)
Zkratka leží na pozemku města, nevede k žádné
nemovitosti a končí přímo u nechráněné železniční trati, takže je nebezpečná. K tunýlku pod
tratí vede bezpečnější cesta okolo hřbitova. Z toho důvodu komise doporučuje zkratku uzavřít.
• V. rada města pověřuje OTS umístit na začátek
zkratky z Komenského k trati tabulku Vstup na
vlastní nebezpečí
3. Urgence oprav velkých závad na Dobřichovické
a Dr. Janského
Je třeba urgovat u správce komunikace opravy propadlé vozovky na Dobřichovické a na
Dr. Janského (mezi ulicemi Mládežnicku a Gogolovou), zejména s ohledem na bezpečnost
dopravy.
• VI. rada města pověřuje odbor dopravy urgovat u SÚS opravy silnic II. třídy, které jsou
ve vlastnictví Středočeského kraje: Radotínské,
Vrážské, Dobřichovické, Karlštejnské a Dr. Janského
• rada města souhlasí s provozem MŠ Husova
v době letních prázdnin – prvních 14 dní v červenci (v současné době je k docházce přihlášeno
12 dětí)
• rada města žádá ředitele ZŠ jednat s KÚ
o možnosti otevření předškolní třídy, která bude
moci být otevřena po kolaudaci přístavby školy
m rada města ukládá odboru dopravy požádat ČD o obnovu oplocení mezi silnicí II/115
– Dr. Janského a železniční tratí.

415 bude od září výrazně posílena
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z města a okolí

V Noci si zahrají hvězdy, zazpívá hejtman
Unikátní divadelní představení bude k vidění první dva srpnové víkendy v areálu
zámku Dobřichovice. V původním muzikálu Noc na Karlštejně si s řevnickými ochotníky
zahrají „hvězdy“, které jsou doma v kraji kolem Berounky – Štěpán Rak, Pavel Vítek, Jan
Rosák a Vladimír Čech. Ve speciálním Sboru manů, složeném ze starostů několika obcí,
bude zpívat také středočeský hejtman Petr Bendl.
Původní verze muzikálu, v níž zaznějí ohně. Chybět nebude ani živá hudba či kovšechny skladby známé ze stejnojmenného ně. Toho si osedlá Monika Vaňková, která
filmu, se na nádvoří romantického zámečku hraje Alžbětu, i „císař“ Vladimír Čech, moDobřichovice (okres Praha-západ) bude derátor svého času velepopulární televizní
hrát 4., 5., 6., 11., 12. a 13. srpna vždy od soutěže Chcete být milionářem?
20.00 hodin. V hlavních rolích se objeví
Projekt podpořil Fond kultury Středoznámé a populární tváře – císaře Karla IV. českého kraje, záštitu mu poskytli hejtman
si zahraje moderátor Vladimír Čech, vévo- Petr Bendl a starosta Dobřichovic Michal
du bavorského Štěpána kolega z „branže“ Pánek. Vstupenky je možné zakoupit
Jan Rosák, v roli Peška se představí zpěvák přímo na místě nebo v předprodeji: OÚ
Pavel Vítek. Postava vypravěče byla exce- Dobřichovice 257 712 182, MěKS Řevnice
lentnímu kytaristovi Štěpánu Rakovi psána 257 720 923 a MěKS Černošice 251 641 116,
přímo „na tělo“ – v alternaci se představí Infocentrum Karlštejn (311 681 370-2,
také jeho syn, také kytarista Jan-Matěj Rak. info@karlstejnsko.cz), či na telefonu
Spolu s herci a zpěváky vystoupí šermíři, 257 720 847 (pí Frýdlová) a 257 720 012
trubači, kejklíř, břišní tanečnice i metači (pí Švédová).

Císaře Karla IV. si zahraje populární moderátor Vladimír Čech.
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kaleidoskop

Minulá tajenka: Vila známé stavitelské rodiny Nekvasilů

V celém výčtu kvalitní architektury Černošic nechybí ani rodinný dům č. p. 280 v Karlštejnské ulici,
který souvisí se známou pražskou stavební firmou
rodiny Nekvasilů. Dům si původně nechali postavit
manželé Slavíkovi kolem roku 1895 v neorenesančním stylu. V roce 1915 objekt zakoupil Ing. arch.
Otakar Nekvasil a přestavěl jej
na letní sídlo. Samotná přestavba probíhala od září 1915
do června 1916. Pod plánovou
dokumentací je otištěno razítko firmy V. Nekvasil, technická kancelář a podnikatelství
staveb v Karlíně, a podpis
architekta Otakara Nekvasila.
Dům architekt věnoval své
ženě Libuši rozené Šámalové,
což dodnes připomínají její iniciály LN ve zdobné
kované mřížce hlavních vstupních dveří.
Otakar Nekvasil (1869 – 1933) byl prvorozeným
synem Václava Nekvasila, městského stavitele
a stavebního podnikatele v Karlíně. Po studiu na
prestižní české technice v Praze vstoupil do rodinné firmy, kde vedl či projektoval stavby a zasahoval
i do hospodářského vedení firmy. V roce 1906, po

smrti svého otce, převzal firmu V. Nekvasil, stavební
a. s., která stavěla nejen v Čechách, ale i v zahraničí.
Otakar Nekvasil mimo jiné spolupracoval s Masarykovou Maffií a v roce 1919 se stal členem Revolučního národního shromáždění za stranu národní.
Získal též titul rytíře čestné legie. Jeho syn Václav
pokračoval v rodinné tradici
a stal se rovněž stavebním inženýrem.
K domu patřila velká okrasná zahrada, sad, anglický park
a patrový domek domovníka,
rozšířený v roce 1928. Součástí
plánové dokumentace, uložené
ve stavebním archivu MěÚ
Černošice, je též návrh zdobných dřevěných vrat a branky
při vile L. Nekvasilové (nedochováno).
Památkově hodnotný dům č. p. 180 se dochoval
takřka v původním stavu z doby přestavby v roce
1916. Svou podobu z konce 20. let 20. století si
uchoval i zahradnický domek, který je sousednímu
rodinnému domu půvabným doplňkem. Objekt
zůstal v rodině původního majitele.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Ovocnář; nejznámější český německy píšící spisovatel – B. Malý krok;
pomocník – C. Číslovka řadová; feudál; silný provaz – D. Zkoušky; chem. zn. cínu; evropský veletok – E. Sluj; krém – F. Zastar. pásek; bolák na rtech; biograf – G. Okrasný pták;
slavnostní oblečení – H. Snad; Komunistická strana Rumunska – I. Kocour; čisticí prášek
– J. Severské muž. jméno; roucho – K. Okop; odbor zahraničního obchodu – L. Planetka;
africký buben; zázrak – M. Předpovědi; roh místnosti; švédský prodejce nábytku – N. Brit;
severomoravský kluk; božská strava; zkr. seniora – O. Plošná míra; oblast na Slovensku;
mariášnický výraz – P. Polodrahokam; zmocněnci – R. První část tajenky; dělo – S. Kanál;
středočeské město.
SVISLE: 1. Hovězí dobytek; dělati znovu; lat. umění – 2. Dvih; šprýmovati; lomoz
– 3. Druhá část tajenky; předložka; ochotno – 4. Přestože; mravní základ; kočkovitá
šelma; záškub – 5. Jihoevropan; africký slon; sloven. jestliže; angl. výpomoc; předložka
– 6. Zákrsek; světová tisková agentura; chem. zn. molybdenu; bylina podobná heřmánku
– 7. Muž; dětský pozdrav; tady; nevelký – 8. Básn. okolo; prezent; angl. předložka; klekání; zkr. pro kusy – 9. Latinská předložka; pukavý plod; výbušná nálož; Kelt – 10. Třetí
část tajenky; jitra – 11. Šelma našich lesů; že. jméno; kanadský spisovatel – 12. Vodácký
pozdrav; nudit; sloven. odlišný.
NÁPOVĚDA: F. opas. – L. Ate – 2. arse – 5. ylo; aid – 11. Seton.
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z města a okolí

Významné osobnosti Černošic: Václav Netušil (1909 –1981)

Dnes si dovolím vzpomenout vzácné osobnosti dětské překladové literatury, překladatele z francouzského jazyka, jenž přeložil do češtiny veškeré romány Julese Verna vycházející v padesátých, šedesátých a ještě i v sedmdesátých letech minulého století. Některé
tituly však vycházejí v jeho překladu doposud. Touto osobností je pan Václav Netušil.
Václav Netušil patřil k víVáclav Netušil oplýval
především velkým darem
kendovým a prázdninovým
vypravěčským a znamenitě
návštěvníkům Vráže. S manovládal oba jazyky – franželkou a dvěma dcerami
couzštinu a češtinu. Způsob
jezdil do vilky po rodičích
mluvy hrdinů knih Julese
v Husově ulici, kde nyní žije
Verna, které překládal, nám
jedna z jeho dcer s rodinou.
byl blízký a tuto četbu jsme
Právě jí vděčím za cenné
přímo hltali. Jeho vytříbeinformace.
ný sloh a brilantní čeština
Pan Netušil jezdil na moovlivňovaly a formovaly natocyklu s tandemem. Jakmile
še vyjadřování. Ne každá lijsme my děti z okolních
teratura byla jazykově hoddomků uslyšely jeho stroj,
notná. Ta, kterou pro nás
pan Netušil svými překlady
běžely jsme mu naproti. Tězprostředkovával, však byla
šily jsme se na toho hodného
pána, který s námi a se svými dcerkami pro nás psána moderní, čtivou, nikoli arrád chodil do lesa na houby a přitom nám chaickou češtinou. Ještě dnes, vezmu-li si
vyprávěl neuvěřitelné příběhy a pohád- jeho překlad některé verneovky, čtu ji jedky, neboť měl děti upřímně rád. Zval nás ním dechem a je pro mě obohacením, estek posezení u ohníčku, zpíval nám, pořádal tickým zážitkem z krásného a hodnotného
soutěže ve střelbě ze vzduchovky a zajíma- počtení, jež je prosto jakýchkoli hrubostí
vé hry v přírodě.
a vyjadřovacích prázdnot.
Pro mě byl pan Netušil atraktivní také
Pan Netušil byl jemný a společenský člosvým spisovatelsko-překladatelským umě- věk, který obohatil moje dětství v oblasti
ním. Vždy, když ve Státním nakladatelství literatury a má zásluhu na tom, že mě četba
dětské knihy vyšel některý z Vernových motivovala a začal jsem mít knížky rád. To,
románů v jeho překladu, obdaroval mě bohužel, chybí mnoha dětem a mladým
jedním výtiskem. První knihou, kterou lidem v dnešní době. Málo čtou, dávají
jsem ve svých šesti či sedmi letech celou přednost jiným formám zábavy, jejich vyjapřečetl, byly Dva roky prázdnin, dárek dřování je plytké a mnohdy méně srozumiod něj. Mám ji dosud v domácí knihov- telné, o písemném projevu nemluvě. Doponě. Nebyl jsem ale jediný, komu ve své ručil bych jim začít právě tady – přečíst si
štědrosti a laskavosti knížky dával. Znal kvalitní román, třeba dobrodružný, proč ne.
dokonale potřeby dětí v tehdejších době Nikdy není pozdě! Domnívám se, že toto
a dovedl se k nám malým i dospívajícím by mohl být jeden z odkazů pana Václava
sklonit s neobyčejnou vnímavostí a poro- Netušila současné mladé generaci.
PhDr. Zbyněk Pačes
zuměním.
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Černošická Mariánská pouť se bude konat 19. a 20. srpna
Zveme vás na tradiční černošickou pouť, která se letos uskuteční 19. až 20. srpna jako
vždy u černošického kostela. Budou tam na vás čekat pouťové atrakce, své umění předvedou naši šermíři, bude se hrát vážná hudba v kostele, divadlo, pohádka pro děti a mnohé
další. K vidění bude i zajímavá výstava o řece Berounce tak, jak ji zachycují dobové fotografie. Program se neustále dotváří, a pokud byste se chtěli do jeho tvorby zapojit, budeme
rádi. Pouť by měla být především o zábavě, kterou připraví místní kumštýři pro místní lidi,
a proto neváhejte a něco hezkého si připravte. Z programu ještě prozradím, že v sobotu
večer vystoupí skupina Professor www.imagine.cz i v černošicích dobře známá kapela B.
Lues www.b.lues.cz a v neděli dokonce velký bigband Václava Zelinky. Nejen černošické
výtvarníky a prodejce bych rád upozornil na možnost stánkového prodeje. Bližší informace získáte na odboru kultury tel. 251 641 116 nebo na www.mestocernosice.cz a na emailu
Za odbor kultury Pavel Blaženín
kultura@mestocernosice.cz.

Vzniká Spolek pro evropská partnerství Černošice
Vážení přátelé, spoluobčané, sousedé! V minulém čísle Informačního listu jste se mohli
dočíst, že v Černošicích vzniká Spolek pro evropská partnerství Černošice, který by měl
pracovat ku prospěchu a rozvoji našich partnerských vztahů s bavorským Gerbrunnem,
polskou Lešnicí a dalšími spřátelenými městy. Nápomocni bychom chtěli být i v zakládání partnerských kontaktů jednotlivých organizací, klubů a samozřejmě i rodin. Mnozí
z nás jsme u přátel v Gerbrunnu již několikrát pobývali a získané zkušenosti rádi poskytneme všem zájemcům. Nyní připravujeme společné oslavy 900-leté existence města
Gerbrunn, které se budou konat v příštím roce. Při této příležitosti chystáme černošickou
výstavu fotografií o historii i současnosti Gerbrunnu. V říjnu pak vyrazí naše delegace na
jednodenní setkání partnerských měst, které se uskuteční v durynském městě Themar,
uvažujeme také o podzimním turistickém setkání s našimi partnery na Šumavě. Čekají
na vás rovněž společné akce ve všech přátelských městech. Budeme rádi, když se do života spolku zapojíte, přičemž jazyková vybavenost není rozhodující. Důležitější je chuť
po vzájemném poznání a ochota přiložit ruku k dílu. Bližší informace vám podá Lumír
Apeltauer na tel.: 251 643 091 nebo 605 545 615, email l.apeltauer@volny.cz. Informace
vám poskytneme i v Městském kulturním středisku na Vráži. Těšíme se na vaše nápady
Lumír Apeltauer a Pavel Blaženín
a především na spolupráci.

Prázdninový aerobik v sále Městského kulturního střediska
Počínaje 18. červencem si každé další prázdninové úterý můžete přijít zacvičit svůj oblíbený
aerobik do sálu Městského kulturního střediska na Vráži. Cvičení, která začínají ve 20.00 hod.,
(pb)
povede lektorka Dana Krobová. Bliží informace lze získat na tel.: 605 953 378.

Zahrádkáři zvou na zájezd do Březnice a Blatné
Český svaz zahrádkářů v Černošicích zve všechny zájemce na zájezd do Březnice
a Blatné, který se uskuteční v sobotu 26. srpna. Odjezd z Vráže v 7.15, od mokropeské
samoobsluhy v 7.25 a od černošického nádraží v 7.35. Přihlášky na tel.: 251 640 148 nebo
Milan Boháč, předseda ČZS
251 643 041.
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Informace pro řidiče
Od 1. července začne platit novelizace zákona 361/00 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích. Novela zavádí bodové ohodnocení přestupků, vrácení pravomocí policii
a rozšíření povinností provozovatelů vozidel. Neznalost zákona neomlouvá, a proto si
můžete každý pátek od 14 do 17 hodin v MěKS na Vráži koupit v Autoškole 19 publikaci
s obsahem novelizovaného zákona. Bližší informace o nových pravidlech i o nově zřízené
autoškole v Černošicích vám podá paní Merglová na tel. 607 581 660. Pro ty z vás, kteří
mají přístup na internet, doporučuji stránky www.novapravidla.cz.
Autoškola 19

Na zimním stadiónu se 5. 7. koná Krajská výstava psů
Klub Kampa Praha ve spolupráci s městem Černošice si vás dovolují pozvat na I. ročník
krajské výstavy psů o pohár Českého krasu, který se koná 5. července od 9.00 v prostorách zimního stadiónu v Černošicích. V závěrečných soutěžích se „utkají“ krajští vítězové o nejhezčího psa výstavy a bude
vyhlášen nejkrásnější jedinec výstavy
z pohledu diváka. Přijďte proto podpořit svého favorita. Poháry a ceny přislíbila předat starostka města paní Helena
Langšádlová.
Srdečně všechny zveme!
Za Klub Kampa Praha Alena Holubová

V obci Ořech bylo otevřeno lanové centrum
Chcete si vyzkoušet, jak se pohybují námořníci v ráhnoví? Není nic snazšího. Můžete si
zajít do nově otevřeného lanového centra v obci Ořech. Můžete se zde pohybovat na laně

zcela bezpečně, a to ve výšce 6 až 12 metrů.
Na opravdové lodi se námořníci pohybují
po lanových žebřících a po ráhnech, lanové
centrum je však bohatší. Najdete v něm
18 vysokých překážek a lezeckou stěnu
s devíti cestami různé obtížnosti a výškou
10 metrů. Pro začátečníky nebo méně
odvážné je připravena pirátská loď s překážkami ve výšce zhruba 50 centimetrů.
Nevěříte? Přijďte se přesvědčit, prohlédnout si lanové centrum a vyzkoušet si zdarma cvičné překážky. Lanové centrum Ořech
je pro veřejnost otevřeno v červenci a srpnu denně od 10.00 do 18.00. Zvláštní programy
jsou připraveny pro předem objednané skupiny ze škol, turistické oddíly dětí a mládeže,
skupiny dobrovolných hasičů atd. Tyto skupiny nad 10 lidí z našeho regionu mají navíc
po celé prázdniny možnost se v lanovém centru dvě hodiny vyřádit za zaváděcí cenu
30 korun. Bližší informace získáte na tel./fax 257 960 466, mobil 602 614 170 nebo email
(pb)
glaser@obce.cz a na www.orech.cz/lanovecentrum.htm.

46

informace
Inzerce Informačního listu mění adresy i telefonní čísla !!!

Vážení inzerenti, Informační list, který vždy počátkem měsíce najdou všichni obyvatelé Černošic ve
svých poštovních schránkách, vám nabízí propagaci
vašich výrobků i služeb. Od červnového čísla však už
nikoli na telefonních číslech a adresách, na které jste
své inzeráty doručovali, ale číslech a adresách nových.
Tato čísla i adresy najdete v následujících řádcích
a také na poslední straně obálky v TIRÁŽI.
Předání inzerátu
Požadované znění inzerátu lze zaslat buď na e-mailovou adresu: janovsky.stanislav@mestocernosice.cz
nebo dodat na CD či disketě na Městský úřad Černošice, Mokropeská 1208 (Městské kulturní středisko na Vráži), k rukám Ing. Stanislava Janovského,
a to před uzávěrkou každého čísla. V případě, že
není možné předat inzerát v elektronické podobě,
lze tak učinit v podobě písemné (redakce neručí za
grafickou úpravu).
Platba inzerátu
Po předání inzerátu na MěÚ je nutné provést jeho
úhradu. Možná je hotovostní platba na pokladně
MěÚ, Reigrova 1209 nebo Mokropeská 1208 (kancelář Městského kulturního střediska), a to na základě
interního sdělení, které vám po telefonické domluvě

bude vystaveno na obou výše uvedených adresách.
Úhradu lze provést i bezhotovostně na základě vystavené faktury. Inzerát, který byl přijat na MěÚ, ale
nebyl zaplacen do uzávěrky čísla, nebude vytištěn.

Ceny inzerce
Cena inzerátu v IL se odvíjí od velikosti:
Nejmenší (1/16 strany) stojí 65 Kč,
Polovina strany (8/16) je za 520 Kč,
Za celostránkový inzerát (16/16) zaplatíte 1040 Kč.
Celostránkový inzerát uveřejněný na poslední
straně obálky stojí 1200 Kč.
Stálým inzerentům, kteří si nechají svůj inzerát
otisknout alespoň šestkrát za sebou, bude poskytnuta sleva 10 procent. Uvedené ceny jsou včetně
DPH a platí pouze při podání inzerátu v elektronické podobě. K inzerci, která není v elektronické
podobě, se připočítává 50 Kč za její přepis.
Telefonní čísla inzertní rubriky

Ing. Stanislav Janovský,
tel.: 251 641 116, 723 525 774
e-mail: stanislav.janovsky@mestocernosice.cz,
MěÚ Černošice, Mokropeská 1208 (Městské
kulturní středisko na Vráži).

Začátečnický kurz francouzštiny pro dospělé
Odbor kultury ve spolupráci s lektorkou Marií Vaculíkovou pořádá v Městském kulturním středisku na Vráži začátečnický kurz francouzštiny pro dospělé. Výuka bude
probíhat jednou týdně v rozsahu jedné hodiny. Informační schůzka se uskuteční 14. září
od 19.00 v učebně kulturního střediska. Bližší informace získáte na tel.: 602 200 817,
e-mail kultura@mestocernosice.cz nebo přímo u lektorky na tel.: 776 708 059, e-email
(pb)
sygin@centrum.cz.

Kazínský tenisový pohár letos již po osmadvacáté
Tenisový klub Kazín pořádá v sobotu 15. července již 28. ročník Kazínského poháru.
Jedná se o open turnaj deblů v tenisovém areálu TK Kazín v ulici Ukrajinská, Černošice-Mokropsy. Prezentace hráčů bude probíhat od 8.30, turnaj bude zahájen v 9.00 hodin.
Hraje se vyřazovacím systémem na dva vítězné sety, za stavu šest ku šesti v každém setu
Ing. Milan Procházka
se hraje tie-break.

Dobřichovice budou brzy městem
Sousední obci Dobřichovice bude udělen statut města. Dobřichovičtí už jen čekají na
dopis od nově zvoleného předsedy poslanecké sněmovny. V našem regionu na dolním
toku Berounky budou Dobřichovice třetí obcí – vedle Černošic a Řevnic, které se tímto
(pb)
titulem budou moci pochlubit.
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Jazzový večer v ClubKinu

Odbor kultury vás zve v sobotu 22. července od 20.30 do ClubKina na koncert Old
Fashion Tria. V kapele zahraje černošickému
publiku dobře známý Víťa Marek (kytara),
Václav Kupka (kontrabas) a Darja Kuncová
(zpěv). Old Fashion Trio se opírá o hlavní jazzové proudy, například mainstream. V tomto
komorním obsazení se můžeme těšit na interpretaci hudby takových jazzových velikánů,
jako jsou George Gershwin, Duke Elington,
Coll Porter, Louis Amstrong a další.
(pb)

Musica Poetica – vokální koncert
Odbor kultury vás zve v sobotu 8. července od 18.00 do černošického kostela na koncert známého pěveckého souboru Musica Poetica. Soubor se věnuje vokální jednohlasé
hudbě prvního tisíciletí, jmenovitě hudbě latinské (gregoriánský, milánský a mozarabský
chorál), řecko-byzantské, staroslovanské (ruské, české a polské), arménské, syrské křesťanské a řecko-římské hudbě předkřesťanské. Ve svých vystoupeních se často zaměřuje na
akcentování melodických analogií ve zpěvech uvedeného druhu a různého geografického
původu. S touto hudbou účinkoval soubor vícekrát v Německu, Itálii i v USA. Kromě obvyklých koncertů absolvoval soubor Musica Poetica i četná vystoupení na mezinárodních
setkáních odborníků, na vědeckých konferencích, kongresech, symposiích a při liturgiích.
Dirigentem, zasvěceným průvodcem a zároveň sólistou souboru je profesor Evžen Kindler.
Černošický koncert se koná u příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje. Všichni jste srdečně
Za odbor kultury Pavel Blaženín
zváni. Vstupné je 50 korun.

Černošičtí ve finále Helpíkova poháru 2006 uspěli
Město Jeseník hostilo 27. května celostátní kolo soutěže první pomoci o Helpíkův pohár
2006. Tohoto finále se účastnilo 26 posádek z 10 krajů. Středočeský kraj reprezentovaly posádky ZŠ Černošice (Marek Voženílek a Josef Vlček) a ZŠ Loděnice. Na trati bylo pět zdravotnických a tři doprovodné etapy. Prvním úkolem byla nehoda se „zraněnými“ figuranty
(tepenné krvácení a cizí těleso v těle). Na druhém stanovišti bylo nutné ošetřit člověka
s otevřenou zlomeninou dolní končetiny, kterou si způsobil pádem ze stromu. Zdolat provazovou stěnu musel každý, kdo se chtěl probojovat ke třetímu stanovišti. Tady na ošetření
čekal človíček s popáleninou chodidla a holeně. Na čtvrtém stanovišti se jednalo o dopravní nehodu se zaklíněným řidičem v autě, u kterého se kouřilo z motoru. Pátým stanovištěm
byla tradičně resuscitace. Pak už stačilo prolézt plátěný tunel a zdolat provazovou lanovku,
kterou se dojíždělo až do cíle. Černošická posádka dosáhla na trati skvělý čas, získala 400
bodů z 525 možných a umístila se na krásném 6. místě. Celé soutěže o Helpíkův pohár v roce 2006 se účastnilo celkem 4 978 žáků ze 118 základních škol deseti krajů naší republiky.
Tomáš Strouček, OS Helpík, www.helpik.cz.
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Bigbeatové dunění – retrospektiva
V hale zimního stadiónu v Černošicích se v sobotu 27. května uskutečnil již
třetí ročník černošického bigbeatového dunění. Kromě kapel z našeho regionu,
jako je Preweet, Deliqent či místní Timudej, zaujala festivalové návštěvníky i ostravská skupina Banana s impozantně extravagantní frontmankou Vladivojnou
La Chia. Sympatická Vladivojna sršící energií posluchače doslova uchvátila suverénně eruptivním hlasovým
projevem a pohybem po pódiu.
Nejen dle mého názoru o této
kapele ještě uslyšíme. Dále
na festivalu vystoupily kapely
Krucipüsk, Vítkovo Kvarteto.
Magnetem celého večera však
byla vynikající ostravská kapela Buty, která do Černošic
zavítala přímo z pražského
festivalu Mezi ploty.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

V ClubKinu to vonělo orientem
V černošickém ClubKinu to 2. června vřelo a vonělo orientem. Konala se tu totiž Orientální noc. Po příchodu do klubu byl každý návštěvník uvítán arabskými
koláčky a měl možnost ochutnat speciální arabskou kávu obsahující afrodiziakum.
Úvod byl velmi impozantní, neboť tanečnice poté, co podnikly za zvuku bubnů na
otevřené korbě historického náklaďáčku spanilou jízdu Černošicemi, na městském
úřadu stačily ještě, jak ukazuje náš snímek, odvolilt. K tanci i poslechu hráli bubeníci
a skupina Rasta-Pasta, tančily ladné orientální tanečnice a „našlapaný“ club se skvěle
bavil. K dispozici byly vodní dýmky,
čajovna a všelijaké orientální dobroty. Celý večer byl završen těsně před
půlnocí tanečním vystoupením se
svíčkami. Zbývá jen dodat, že zájemci o orientální tanec budou mít možnost navštěvovat kurz tohoto tance
v Městském kulturním středisku na
Vráži. Pro bližší informace volejte
tanečnici Citu na tel. 723 773 300.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Otakar Štanc pokřtil svou novou knihu

V úterý 27. června byla v pizzerii Luna slavnostně uvedena do života nová kniha
PhDr. Otakara Štance nesoucí název Neúplné znění. Má tři části, které charakterizují
tři představitelé. Jedním je produkt socialistického školství
(výchovy) a vládnoucího molochu, druhým je reprezentant
pronásledované a ponižované společenské většiny a třetím prostý člověk, křesťan těšící se z darů přírody, která
jej obklopuje. Kniha, kterou si můžete objednat na tel.
251 642 479 s dovozem domů, naznačuje, jak může setkávání s „opravdovými“ lidmi změnit deformované jedince.
Knihu si také můžete vypůjčit v městské knihovně, která
ji obdržela od autora darem. Slavnostním večerem slovem
provázel a na kontrabas se skupinou Vinohradští fešáci hrál
(pb)
Pavel Kopačka.

Sousedská aneb Praha 5 v Černošicích
Opět po roce pozvala Městská část Praha 5 spolu s městem Černošice všechny obyvatele města do ClubKina na kulturní program sestavený radnicí Prahy 5 a nazvaný
Sousedská. Program odstartoval vystoupením žáků soukromé Základní umělecké školy
Music art Barrandov, kteří nejprve bravurně zvládli ukázky společenských tanců a poté
i stepu, včetně klavírního vystoupení. Následovalo vystoupení několikanásobných mistrů republiky v americkém country stepu
s programem nazvaným Cloggingová
fantazie a poté už návštěvníci ClubKina
napjatě sledovali boj naší fotbalové reprezentace s Ghanou na MS v Německu.
Večer program pokračoval přednáškou
o alžírských vínech, spojenou s ochutnávkou tohoto skvělého moku. Vše vyvrcholilo vystoupením vždy usměvavého
Dum Doobie Doobie Bandu. Pro každého
z návštěvníků Sousedské bylo v průběhu
celého odpoledne i večera připraveno
bohaté rautové občerstvení.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Otevírací doba v městské knihovně:
Pondělí: 9.00 – 11.30, 12.30 – 18.00;
Středa: 9.00 – 11.30, 14.00 – 20.00;
Čtvrtek: 12.30 – 16.00;
Pátek: 9.00 – 11.30.
Připomínáme, že všichni zaregistrovaní čtenáři naší knihovny mají zdarma přístup na
internet. Pro velký zájem je lepší si termín předem telefonicky rezervovat. Přijďte, těšíme
se na vás.
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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
ALLENDE, Isabel: Eva Luna – chilský román; BRAUN, Lilian Jackson: Kočka, která
brala růžové pilulky – detektivka; CIPROVÁ, Oldřiška: A nebe truchlilo – historický román; ELTON, Ben: Lepší společnost – společenský román; GORDON, Richard:
Neviditelné vítězství – román z lékařského prostředí; HÁJÍČEK, Jiří: Selský baroko
– český román; HARROD-EAGLES, Cynthia: Dynastie Morlandů – Hraběnka (19.),
Údolí smrti (20.), Levoboček (21.), Ledová kráska (22.); HOFMANNOVÁ, Corinne:
Shledání v Barsaloi – autobiografický román; HOFMANOVÁ, Jaroslava: V sevření
osudu – český román pro ženy; HUSTEN, Charlie: Dopaden při činu – detektivní
příběh; CHASLES, Robert: Příběhy lásky a ctnosti – Francie v 18. stol.; CHRISTIE,
Agatha: Plavý kůň – detektivní román; KERRIGAN, John: Odplata – 2. svět. válka;
KRUMLOVSKÁ, Olga: Tajemná duše zvířat – člověk a nadpřirozené schopnosti ve
zvířecím světě; OATESOVÁ, Joyce Carol: Vodopády – generační román z amerického
prostředí; PAASILINNA, Arto: Les oběšených lišek – finská literatura; PARKÁNOVÁ-WHITTON, Hana: Jak se po anglicku vytratit v Anglii – humorný autobiografický
příběh Češky žijící v Anglii; PLAIN, Belva: Cena mlčení – román s manželskou problematikou; PŘIBSKÝ, Vladimír: Hledejte slušného chlapa mezi tolika mizery – česká
próza; RUBINSTEIN, Julian: Balada o poctivém lupiči – humorný kriminální román;
SCHÄTZING, Frank: Vzpoura oceánů – katastrofický thriller; SUZUKI, Kodži: Spirála – horor; VIEWEGH, Michal: Báječný rok – autobiografický deník popisující rok
2005; WIGNALL, Sydney: Špion na střeše světa – autentický příběh z Tibetu.
Pro studenty a náročnější čtenáře:
Motoristický průvodce po silnicích České republiky – praktická příručka pro řidiče; AMBROSE, Stephen E.: Bratrstvo neohrožených – z Normandie až do Hitlerova
Orlího hnízda; BLAHOTOVÁ, Pavlína: Bydlíme s dětmi … a děti s námi – rady jak
zařídit dětský pokoj; DAHLKE, Ruediger: Půst pro zdraví – komplexní program detoxikace organismu; DAVID, Petr: Za strašidly do lesů a skal – 50 rodinných výletů;
KEENAN, Jeremy: V srdci Sahary – putování s Tuaregy; SAUM, Kilian: Zdraví z klášterní lékárny – léčebné postní kúry k získání vitality a nové životní síly; WOODOVÁ,
Dorothy: Výrobky z přírodních materiálů – doplňky z přírodnin pro radost.
Pro děti a mládež:
Copak děláš, králíčku – úlohy a hádanky pro šikovné děti; BALEJ, Jan: Jak to chodí
u hrochů. Indiáni – večerníčkové příběhy pro nejmenší; PRESS, Hans Jürgen: Horká
stopa – 50 záhadných případů pro mladé detektivy; WILSONOVÁ, Jacqueline: Divný
dárek – román pro dívky.

Prázdninový provoz v černošické knihovně
Od 17. 7. do 11. 8. bude knihovna z provozních důvodů otevřena pouze v pondělí
a ve středu od 12.30 do 18.00. Děkujeme za pochopení a přejeme našim velkým i maIrena Šilhánková a Eva Vacková, vaše knihovnice
lým čtenářům dva roky prázdnin.
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