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66. schůze rady města
ze dne 20. dubna 2005
• rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě
NN v ulici Olbrachtově (pro čerpací stanici
kanalizace) za podmínky dodržení postupu
vstupu do komunikace (povolení, poplatek,
uvedení komunikace do původního stavu
a předání městu) a zřízení věcného břemene
• rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě
NN v ulicích Dobřichovická a Čapkova (pro
pozemky prodávané městem) za podmínky
dodržení postupu vstupu do komunikace
a zřízení věcného břemene
• rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě
NN v ulici Mokropeské (opravený projekt)
za podmínky dodržení postupu vstupu do
komunikace a zřízení věcného břemene
• rada souhlasí s dělením pozemku č. parc.
655/2 v ulici Karlštejnské
• rada souhlasí se stavbou rodinného domu
na pozemku parc. č. 1359 včetně odstranění
stávajícího RD a kůlny v Jiráskově ulici
• rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě NN
pro RD Petra Pípla, Na Pískách č. e. 01469
za podmínky dodržení postupu vstupu do
komunikace a zřízení věcného břemene
• rada souhlasí se stavbou RD o dvou bytových jednotkách s jedním číslem popisným
na pozemku parc. č. 870, ulice Tyršova
• rada souhlasí se stavbou bazénu u RD
č.p. 1592 v ulici Topolské
• rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě
NN pro Ing. M. Pičmana – ulice Slunečná
za podmínky dodržení postupu vstupu do
komunikace a zřízení věcného břemene.
(Pokračování na straně 28)

Na titulní straně: Uprostřed krojovaného
průvodu putovala májka na Masopustní
náměstí

z radnice

M

Děti okolo nás

Jistě lze polemizovat, jak se liší generace dnešních dětí od těch předchozích, ale moje zkušenost se současnou generací je dobrá. Dnešní
děti jsou velice aktivní, osvojily si mnoho znalostí a dovedností, o čemž svědčí už tradičně
úspěšná účast žáků naší školy ve sportovních
kláních a vědomostních soutěžích.
Příznivým signálem je i fakt, že uplynulé
období přineslo méně případů vandalismu
jak ve škole, tak i mimo ni. Ubývá i dalších
provinění, která v minulosti u starších dětí
zaznamenávala městská policie. Mám na
mysli požívání návykových látek či hraní na
výherních automatech.
I když výchova dětí leží zejména na rodinách, chtěla bych poděkovat všem pedagogům, kteří nevidí své poslání pouze v předávání velkého objemu informací, ale přispívají
svým působením a vlastním příkladem k toVelikou výhodou většiny našich dětí je sku- mu, že z našich dětí vyrůstají nejenom vzdětečnost, že vyrůstají v opravdu dobrých soci- laní a sebevědomí lidé, ale i lidé s morálními
álních i materiálních podmínkách a současně hodnotami, vědomí si svých povinností k celé
nežijí v prostředí anonymity velkého města. společnosti.
Helena Langšádlová, starostka

ezinárodní
den dětí je
jedním z mála oficiálních svátků, který
se z pouhého formálního data v kalendáři stal opravdu
živým svátkem našich dětí. A já mám
velkou radost, že se v našem městě, na rozdíl
od jiných míst v České republice, rodí dětí stále víc. Jsem ráda, že nemusíme školky a školy
zavírat, naopak, že potřeba školských zařízení
je stále větší. Na druhé straně je mi líto, že se
nedaří vyhovět všem žádostem o umístění
dětí v předškolních zařízeních. Je však třeba
si uvědomit, že situace se v uplynulých letech
změnila a žádosti o přijetí často podávají
i rodiny, kde maminky jsou doma s mladšími
sourozenci.

Přijďte se pobavit na černošický Dětský den
Sokol, město Černošice, Šiba agency
a černošický Junák vás srdečně zvou na
Dětský den, který se uskuteční v sobotu
4. června v areálu ClubKina a Sokola ve
Fügnerově ulici. Vaše ratolesti se mohou těšit na pouťové atrakce, soutěže,
filmová představení, lanovou stěnu, pečení placek, samozřejmě na výpravnou
pohádku a výstavu modelů černošických modelářů. Už tradičně předvedou
své umění místní šermíři. Startovné
pro soutěže bude 10 korun.
Dopolední program proběhne od 10
do 12 hodin, odpolední pak od 14 do
17 hodin.

10.00 – zahájení,
10.15 – 11.00 šerm,
11.00 – 12.00 soutěže,
14.00 – pohádka Brouhádka,
15.00 – soutěže, pečení placek, lanová
stěna,
16.30 – 17.00 šerm, závěr.
Zimní stadion přivítá modeláře
V hale zimního stadionu uspořádají
černošičtí modeláři 4. června od 10 do
17 hodin historicky první soutěž halových modelů v osmi kategoriích. Od
12 hodin do 13 hodin pak bude pro
všechny zájemce připravena soutěž ve
stavbě a létání papírových vlaštovek.
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Důstojné oslavy 60. výročí ukončení 2. světové války
Vzpomínkové oslavy ukončení 2. světové války byly letos v Černošicích výjimečné nejen významným šedesátým výročím, ale také, což je velice potěšitelné, daleko širší účasti
obyvatel města, než tomu bylo v minulých letech. Všichni, kdož chtěli 5. května uctít
památku obětí nejkrvavějšího konfliktu v dějinách přišli položit věnce k pomníkům
padlých na Vráži, v Mokropsech a k památníku u černošického kostela, kde proběhla
hlavní část programu oslav. I tady pod vztyčenou státní vlajkou položili přímí účastníci
odboje a žalářování v době okupace věnec k památníku padlých. Čestnou stráž držely
dvě řady skautů a světlušek, nastoupili i mladí hasiči. Následoval projev a poděkování
starostky města, zazněl flétnový duet žáků hudební školy, písně dívčího sboru Cantara
a básně v podání členek recitačního kroužku základní školy. Na závěr zazněla i státní
hymna v podání mladého trumpetisty ve skautském stejnokroji.
(sj)

Nikdy nezapomeneme, zaznělo z úst účastníka odboje
V těchto památných květnových dnech
vzpomínáme na ty, kteří přinesli oběť
nejcennější, svůj život. Postavili se proti
zrůdnému nacismu, abychom my tady
mohli svobodně žít. Vzdáváme jim proto
úctu nejvyšší a slibujeme, že na jejich oběti nezapomeneme.
Avšak stejně tak nás musí tato vzpomínka
nabádat k bdělosti, neboť znovu pozvedají
hlavu extrémisté s fašistickými a nacistickými tendencemi nejen v okolních státech,
ale i u nás. Obracíme se proto na mladší
generaci, která již nezažila hrůzy války
jako my, poslední pamětníci a apelujeme
hlavně na mládež, aby se nedala strhnout
k podobným výstřelkům. Aby se poučila
z nedávné smutné historie a dovedla rozpoznat zlo, kterému je třeba čelit.
Chraňme tradice bojů, utrpení obětí
o znovuobnovení našeho státu. Zachovejme úctu a čest statisícům těch, kteří se
vlastní krví zasloužili o osvobození naší
republiky.
Čest jejich památce!
Ing. Ladislav Titl, předseda okresního výboru
Českého svazu bojovníků za svobodu
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Dennímu stacionáři požehnal kardinál Miloslav Vlk

Obyvatelé Černošic, ale především senioři v Domě s pečovatelskou službou zažili
významný okamžik. Dennímu stacionáři, který v tomto domě nabízí své služby, přijel
10. května požehnat kardinál Miloslav Vlk.
V prostorách společenského sálu DPS
nejprve přivítala vzácnou návštěvu starostka města Helena Langšádlová a poté,
po úvodní motlitbě, vysvětlil kardinál Miloslav Vlk přítomným, co vlastně znamená
požehnat celému domu:
„Slovo požehnání znamená svolávat boží
pomoc. My lidé, a zvláště my starší, jaksi
cítíme potřebu pomoci odjinud. A požehnání
znamená svolávat pomoc shůry, pomoc od té
nejvyšší instance, to znamená boží a Bůh je
láska. Takže požehnat tento dům znamená
svolávat lásku a ochranu a inspiraci, aby se
srdce otevřela pro ty druhé. A v tomto duchu
budu žehnat tomuto domu.“

Ale nejen povinnosti čekaly na kardinála
Miloslava Vlka v Domě s pečovatelskou
službou. Jeho slova si přišly vyslechnout
desítky černošických obyvatel a vysoký
církevní hodnostář s nimi setrval dlouhou
dobu v neformálních přátelských rozhovorech na nejrůznější témata.
„Setkání s panem kardinálem bylo velkým
zážitkem. Jeho lidský přístup k nám, dříve
narozených, v nás zanechal hluboký dojem.
I jeho slova o pomoci bližnímu jsou nám, sestrám Červeného kříže, velmi blízká,“ vyjádřila své dojmy sestra Milada Borovičková.

„Slova pana kardinála by však měla být
blízká všem lidem. Podat pomocnou rukou
Kardinál pak prošel celým domem a pro- potřebným by mělo být samozřejmostí,“ do(sj)
dala sestra Ludmila Zmatlíková.
nesl žehnací motlitbu s vykropením.

Kardinál při aktu vykropení.
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Ve spolupráci obce a charity se projeví zájem o člověka,
a o to nám jde především, říká kardinál Miloslav Vlk
Po splnění svých duchovních povinností stačil kardinál Miloslav Vlk odpovědět i na
několik našich „civilních“ otázek:
i činnosti, která se zde má rozvíjet, dal určitý
Jaká je podle vás situace seniorů obecně?
Stát, pokud na to má a může, tak má tón.
povinnost ze svého sociálního zaměření
a určení starat se o seniory. Ale nepokrývá
všechno, neboť senioři nepotřebují jen peníze, ale potřebují i lásku. A ta se mnohdy
s důchodovým zabezpečením nedává. Proto
je dobře, že pomáhá mnoho dobrovolníků
a že tu funguje církev, která má tuto pomoc
v podstatě určenu v zakládací listině, to jest
v evangeliu.

Pane kardinále, jak se vám líbí naše město
i dům samotný?

Mně se Černošice velmi líbí. Jsou položeny
v kouzelném koutě naší země. Zeleň, kopečky,
řeka i architektura tvoří dohromady krásné
město. Když jsme sem přijížděli, tak už fasáda
nového domu na mne udělala dobrý dojem.
A když jsem si pak prohlédl vnitřní prostory,
měl jsem příjemný pocit.
Ptal se Stanislav Janovský
V čem spatřujete určitou výjimečnost denního stacionáře provozovaného
charitou?
Chtěl bych vyzdvihnout jednu mimořádnou věc. A tou je spolupráce
projevující se v tom, že stát, v tomto
případě kraj a obec zajišťují domy,
ve kterých mají tato zařízení místo,
a církev, charita, do nich vstupuje
se svou dobrovolnickou praxí. Dává jim duši. Senioři si zaslouží, aby
v této etapě života sklízeli alespoň
trochu lásky, kterou celý život rozsévali. Protože bez lásky, bez toho, aby
si mě někdo všiml, aby o mě někdo
projevil zájem, lze těžko žít. A touto
spoluprací je to možné zajistit.
Pane kardinále, co chcete svojí přítomností u nás, vedle požehnání,
ještě vyjádřit?
V tomto domě s pečovatelskou
službou se angažuje arcidiecézní
charita, to jest naše zařízení arcibiskupské. A při takovýchto akcích
svojí přítomností vyjadřuji podporu,
skutečnost, že za touto činností biskup stojí. A také abych této slavnosti

Zleva starostka Helena Langšádlová, farář Evžen Hlaváček
a kardinál Miloslav Vlk při slavnostním přivítání v DPS.
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Starostka: Věřím, že nové zařízení je krok správným směrem
Starostka Černošic Helena Langšádlová vidí stacionář jako potřebné zařízení sloužící
osaměle žijícím seniorům, kteří mají sice svou samostatnou domácnost, ale chtějí trávit
den ve společnosti jiných starších lidí smysluplnými fyzickými i psychickými aktivitami.
A současně potřebují určitou formu pečovatelské nebo ošetřovatelské služby.
dobným aktivitám potvrdil. Podle něj jsou
v
souladu s komunitním plánováním a kraj
Je určen i pro ty seniory, kteří zůstávají
v
letošním roce už několika podobným
žít uprostřed svých rodin ochotných se
projektům
finančně pomohl. Věřím, že ve
o ně starat, ale nikoli po celý den. Neboť
vzájemné spolupráci budeme moci zařízení
členové těchto rodin se věnují svým propro seniory dále podporovat.
fesím a dalším povinnostem mimo domov.
Jak
vidíte budoucnost stacionáře?
Své seniory nyní mohou přivést do staciStacionář byl vybudován ve spolupráci
onáře, kde o ně bude po celý den kvalifikovaně postaráno. Stacionář umožní, aby s charitou. Na jeho stavební úpravě se
senioři nemuseli odcházet do velkých soci- významně podílel náš odbor technických
álních ústavů, kde žijí v izolaci a anonymitě, služeb. Jeho pracovníci tu odvedli velký kus
a mohli zůstat v domácím prostředí, které práce, sociální zázemí vytvořili bezbariérové, mohou tu být poskytovány hygienické
je jim známé.
služby. Chtěla bych jim touto cestou poděPodporuje kraj takováto zařízení?
kovat. V našem městě je nabídka stacionáře
Náměstek hejtmana Středočeského kraje službou novou, možná bude ještě chvíli trpro sociální otázky pan magistr Josef Vacek, vat, než si zájemci do něj najdou cestu. Ale
jehož účast na slavnostním aktu mne velice věřím, že je to krok správným směrem.
potěšila, ve svém vystoupení podporu poStanislav Janovský
Jaké je další poslání stacionáře?

O klienty černošického Denního stacionáře pro seniory je postaráno ve všech směrech.
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Bezpečné Černošice se líbily hlavně dětem
Neobvyklá prezentace bezpečnostních složek, spojená s osvětou
v oblasti prevence kriminality, se u nás vůbec poprvé konala v pátek 13. května pod názvem Bezpečné Černošice. Dopoledne bylo
věnováno školákům. Vybrané třídy základní školy měly první dvě
hodiny besedu o bezpečném chování hned s několika policejními
„preventisty“. Poté už následoval program u Berounky, kam se celá
škola postupně nahrnula.
Malé děti ocenily ty o prevenci kriminality instalována výstavvýcvik psů a dopravní ka k projektu Bezpečná lokalita, zapůjčená
hřiště Besipu, větší zajímala hlavně policejní z Muzea Policie ČR, a výstava zabezpečovací
a hasičská technika. Největší úspěch měl bez- techniky. Vystavovaly zde firmy E tech a Mopochyby obojživelný transportér záchranné res Praha s elektronickým zabezpečením, Kalslužby Transhospital ze Řevnic, který pře- tmeyer (zámky), Kavan – bezpečnostní dveře,
vážel děti přes Berounku, kdekdo se svezl dále CBS Černí šerifové, Asociace samaritánů
na hasičském člunu. Ovace vzbudil požár a OKO 1 nabízející komplexní ochranu objekdřevěné budky s nápisem „Základní škola“, tů a Cema z Třebíče s originálním označením
kterou ovšem mládež Sboru dobrovolných cenných věcí pomocí mikrotečky. Společně
hasičů z Mokropes vzápětí brilantně uhasila s nimi byli po celé odpoledne k dispozici
odborníci z odboru prevence kriminality mia školáci jí snaživě pomáhali.
Zájem byl také o ukázky akcí cizinecké po- nisterstva vnitra.
licie: zásah pyrotechniků a využití termovize.
Poděkování nejen aktérům
Policie ze středních Čech představila výcvik
Přestože odpolední program byl určen pro
sebeobrany, potápěčskou výzbroj i vozidla širokou veřejnost a pozvánky se objevily v řadopravní policie.
dě médií (v IL dvakrát), lidí přišlo opravdu
Vozový park uzavíraly preventivní autobus, velmi málo. Tím větší dík patří aktérům, kteří
který zapůjčila policie hlavního města Prahy, předvedli ukázky profesionálně a s nadšením.
a vyprošťovací vozidlo Vojenského záchran- Poděkování dále zaslouží velitel městské
ného útvaru z Kutné Hory. Dopoledne skon- policie Gregor Dušička za organizaci akce,
čilo úspěšnou ukázkou výcviku sebeobrany. strážníci městské policie, všichni příslušníci
Podívat se přišla také paní starostka se svým Sboru dobrovolných hasičů, Pavel Blaženín
zástupcem a okresní policejní ředitel Zdeněk a odbor kultury za ozvučení, pomoc s výstavou a propagaci, a Technické služby za
Pelc.
skvěle upravenou plochu u řeky. Děkujeme
Odpoledne na Vráži
také městu Černošice za finanční podporu,
Odpolední program u Kulturního domu fotbalistům TJ Kazín Mokropsy za možnost
na Vráži byl podobný tomu dopolednímu. využít částečně hřiště a za totéž majiteli poDobrovolní hasiči přidali záchranu zra- zemku u kulturního domu. A konečně velký
něného na laně a hašení požáru budovy dík Šárce Jerlingové za vynikající catering pro
s využitím výškové techniky. Závěr obstaral všechny vystupující.
Army Club the Czech Regiment, který přijel
Fotografie z akce Bezpečné Černošice jsou
s historickými vojenskými vozidly, unifor- na následujících dvou stranách.
mami a zbraněmi.
Samuel Truschka, předseda dopravní
V sále kulturního domu byla v zájmu osvěa bezpečnostní komise
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Přežije alej mohutných topolů ve Školní ulici?
V poslední době se na internetových stránkách města rozběhla zajímavá debata ohledně
budoucnosti aleje topolů podél dolní části Školní ulice. Někteří diskutující naléhají na radu
města, aby celou alej dala urychleně vykácet, jiní diskutující zde vyjadřují spíše svou podporu zachování celého stromořadí …
silnějších větrů. Rovněž komise pro životní
Vložil: Jiří Dörfler, 18. 04. 2005 12:11:45,
Směrováno na: Odbor technických služeb prostředí dala souhlas s likvidací celého
stromořadí.
Předmět: Topoly ve Školní ulici

Měl bych dotaz, kdy a jestli vůbec dojde
ke kácení topolů ve Školní ulici. Nejde mi na
rozum, že se s tím tak otálí, chce snad nějaký
opatrný ekolog, aby ty padající větve dopadly
na jeho děti při cestě do a ze školy?

Vložil: Gábin, 18. 04. 2005 12:26:57,
Předmět: Reakce na Topoly ve Školní ulici
… byl jste se někdy podívat na vyhlídce nad
Hladkou skálou? Asi ne ... odtamtud totiž
člověk zjistí že „toho zelena“ už moc není ...
Určitě prospěšnější (co do celkového skóre
úrazů) bude naučit děti využívat přechodů
pro chodce a pořádně se zde rozhlížet ...
S pozdravem Gábin

Přesto není v radě města na tuto záležitost
zcela jednoznačný názor a spíše převládá názor neřešit celou věc radikálním řezem u paty stromu, ale spíše se ještě pokusit nejprve
odstranit ty části stromů, které představují
potenciální nebezpečí. Důvodů k tomuto neradikálnímu postoji je stejně jako v případě
toho radikálního řešení povícero.

Vykácet celé stromořadí není levné a pokud by byla snaha vysázet zde ihned stromy
nové znamenalo by to vytrhat pařezy těch
bývalých i s kořeny tak, aby se ty nové mohly bez problémů uchytit, což je již činnost
značně rozsáhlá a nezdá se vhodné ji podstoupit dříve než dojde k rekonstrukci celé
Rada města má v současné době vskutku komunikace Školní a zahájení výstavby nové
k dispozici posudky, které uvedené stromo- školní budovy.
Navíc stávající vzrostlé stromy mají jistou
řadí hodnotí jako přestárlé (stromy jsou
celkovou
estetickou hodnotu, zatímco u nojiž za zenitem své životnosti) a nevykazují
bezchybný zdravotní stav. Dřevo je značně vé výsadby se tento efekt dá očekávat až za
zkřehlé a často dochází k samovolnému usy- řadu let.
chání částí stromů a jejich odlamování za
V současné době se tedy rada města rozhodla nechat stromy ořezat
tak, aby se riziko pádu větví na komunikaci snížilo na
minimum a vyčkat, jak na
tuto operaci tito stromoví
stařešinové zareagují.
Rada města by však každopádně uvítala, kdyby se
do diskuze o budoucnosti
této topolové aleje zapojilo
více lidí. A to buď na stránkách internetu, případně
i jinak.
Aleš Rádl, místostarosta
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Medaile města
Antoni Morellovi
Starostka Helena Langšádlová předala pamětní medaili
města Černošice předsedovi
Sdružení spisovatelů Andorrského knížectví Antoni
Morellovi, jednomu z nejpozoruhodnějších současných katalánsky píšících
spisovatelů. Morell přijel
do České republiky při příležitosti konání knižního veletrhu, kde
byla uvedena jeho kniha Protivný sníh.
Dílo, v němž se autor zmiňuje o našem
městě, překládal obyvatel Černošic Jan

Schejbal (na snímku uprostřed). Při
příležitosti své návštěvy předal spisovatel dopis andorrského předsedy
(sj)
vlády.

Topolánek: Přijel jsem na
přátelskou návštěvu

V rámci své pracovní cesty po republice
zavítal předseda Občanské demokratické
strany Mirek Topolánek také do Černošic.
V našem městě ho 18. května přivítal místostarosta Aleš Rádl. Předseda ODS pak
zhruba půldruhé hodiny hovořil v zaplněném sále ClubKina.
Máte nabitý program. Proč jste zavítal
právě do Černošic?
Přijal jsem pozvání a nabídku od pana
místostarosty, který mne pozval na přátelskou návštěvu, abych tady osobně místním
lidem představil některé záměry ODS. Tedy
v přímé debatě, bez zprostředkovatelské role
nejrůznějších medií.
Jak se vám u nás líbilo?
Město Černošice přímo neznám, ale hodně jsem o něm již slyšel jako o známém letovisku, které si stále uchovává prestižní zvuk
dobré adresy. Viděl jsem sice jen část města,
ale musím říci, že je tady opravdu velmi příPtal se Stanislav Janovský
jemně.
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Starostové měst a obcí dostávají nejčerstvější informace

Na třiaosmdesát obcí a měst spadá v současné době do správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice. Prakticky jde o celé
území okresu Praha-západ, ve kterém žije více
než devadesát pět tisíc obyvatel. Správa tohoto
rozsáhlého a dynamicky se rozvíjejícího území
však klade vysoké nároky na vzájemnou komunikaci Městského úřadu Černošice a jednotlivých starostů. I proto se konají společná
setkání, na kterých starostka Helena Langšádlová, tajemník úřadu Bc. František Dvořák
a vedoucí jednotlivých odborů městského
úřadu informují starosty o nejčerstvějších le- Poslední setkání starostů se konalo v zasedacím
gislativních a jiných novinkách.
sále Krajského úřadu Středočeského kraje.

Vraky na ulicích
Jedním z problémů, na který na posledním
setkání starostů upozornil vedoucí odboru
dopravy MěÚ Černošice ing. Josef Smrž, jsou
automobilové vraky. Návod, jak s nimi zacházet, lze podle něj hledat v zákoně 13/1997 Sb.,
o užívání pozemních komunikací, který říká:

nikace na náklady vlastníka vraku.

Nemůže-li vlastník komunikace zjistit vlastníka vraku, zveřejní výzvu k odstranění vraku
způsobem v místě obvyklým a po marném
uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne zveřejVlastník vraku je povinen na výzvu vlastní- nění výzvy odstraní a zlikviduje vrak na své
ka komunikace vrak odstranit do dvou měsí- náklady. Zjistí-li vlastník komunikace vlastníců od doručení výzvy k odstranění. Neučiní-li ka vraku dodatečně, může vůči němu uplatnit
tak, odstraní a zlikviduje vrak vlastník komu- nárok na úhradu vzniklých nákladů.

Městské policii nečiní potíže vlastníka vraku vypátrat
Jelikož vraky trápí nejen starosty okolních
Nereaguje-li vlastník vraku na naši ústní
obcí, ale i město Černošice, zeptali jsme se, výzvu, následuje výzva písemná. Tu mu buď
jak se městská policie s tímto problémem doručíme přímo nebo se oznámení provede
vyrovnává. Odpovídá velitel Gregor Dušička: způsobem v obci obvyklým. V prvé řadě to
Jak po stránce organizační, tak po stránce znamená vyvěšení na úřední desce a k tomu
legislativní to pro nás není problém. Víme, například vyvěšení výzvy přímo na vrak.
kde vraky jsou, víme, jak s jejich majiteli
jednat. A není-li vlastník znám, dokážeme jej
najít. Například se ptáme lidí v okolí, může se
i stát, že jsme viděli majitele v tomto vozidle
dříve jezdit. Čili zjistit majitele není zas až
takový problém.
Jak poté postupujete?
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Jaká je v tomto směru situace ve městě?
Myslím, že velmi dobrá. Někteří majitelé
vraky odstranili sami, s některými jsme
jednali, některé jsme museli dohánět složitějším způsobem, ale výsledek byl vždy stejný.
Většina takto řešených vraků z ulic zmizela
přičiněním svých majitelů.

z radnice
Jsou případy, kdy majitelé nereagovali?

nutné opravy a muselo by následně projít
V posledních asi pěti měsících registru- technickou prohlídkou.
jeme dva případy. Po uplynutí dvouměsíční
Druhá varianta definice vraku zní, že vodoby dál hyzdí nepojízdné automobily ulici zidlo je zjevně trvale nezpůsobilé k provozu.
Ukrajinskou a Kazínskou.
Zde už se nehovoří o espézetce, ta tam být
může, avšak z vozidla zbyl například už jen
Co je vlastně vrak?
skelet.
I v tomto případě je vozidlo považoPodle zákona je vrakem vozidlo, které neváno
za
vrak.
ní opatřeno státní poznávací značkou, dnes
značkou registrační, a je trvale technicky
nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Například stojí na vypuštěných
pneumatikách, má rozbité světlomety a skla
nebo má demontovány některé díly. Čili na
tomto vozidle by bylo třeba okamžitě udělat

Je tu však ještě zákon o odpadech. Předpokládá, že ve vraku může být olej nebo
zbytky pohonných hmot a v tu chvíli se
s ním musí zacházet jako s nebezpečným
odpadem. A tady policie může opět zareagovat.

Zubožený Favorit v Ukrajinské.

Starý Oltcit v Kazínské.

Šlo o výběr firmy, která likvidaci provede, říká starostka
Městská policie vyzvala majitele vraků
odstavených v ulicích Kazínská a Ukrajinská k jejich odstranění. Dvouměsíční lhůta
však uplynula a k nápravě nedošlo. Rada
města je v tomto zajedno: vozidla budou na
náklady vlastníka odstraněna. O tom, kdo
a za jakých podmínek likvidaci vraku provede, hovoří starostka Helena Langšádlová:
Jaký bude nyní osud odstavených vozidel?
Majitelé vozidel byli řádně vyzváni, aby
vraky odstranili. Na žádost majitelky vraku
v Ukrajinské ulici jsme dokonce lhůtu na
odstranění o měsíc prodloužili. Nyní tedy
rada rozhodla a vozidla budou odstraněna
a zlikvidována.

Kdo likvidaci provede?
Likvidaci vraku vozidla může provést jen
firma, která k tomu má oprávnění a která
také vydá doklad, že se tak stalo ekologicky.
Ve Středočeském kraji přicházelo v úvahu
zhruba třináct firem. Jejich nabídky jsme posoudili a vybrali tu, jejíž podmínky byly pro
nás nejpřijatelnější jak z hlediska vzdálenosti,
tak ceny.
Kolik bude odtah a likvidace vraku stát?
Vybraná firma z Davle se zaručila, že bude
požadovat pět set korun za odtah a likvidaci
vozidel provede zdarma.
Rozhovory připravil Stanislav Janovský
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Policie důrazně varuje: Nepouštějte do bytu neznámé lidi

V měsíci dubnu městská policie opětovně zaznamenala velice nebezpečný jev
– okrádání černošických seniorů. Poslední
případ se stal 3. května staršímu muži,
který důvěřivě vpustil do svého bytu dvě
mladé ženy. Po několika dnech zjistil, že byl
okraden o zhruba padesát tisíc korun v hotovosti. Proto důrazně varuji: Nepouštějte
do svého bytu nikoho, koho dobře neznáte,
a o jakémkoliv podobném pokusu vetřít se
do vašeho bytu ihned informujte policii!

Všímavý občan zabránil katastrofě
– 3. května v podvečerních hodinách vypukl v lese v prostoru nad ulicí V dubině
v Černošicích požár. Na místo vyjeli spolu
s hlídkou městské policie hasiči z Mokropes. Zahoření vzniklo od ohniště, které se
nacházelo v lesním porostu. Oheň si tu
rozdělal neznámý pachatel. Díky všímavosti jednoho z obyvatel města, za kterou
mu policie děkuje, nedošlo k závažnějším
škodám.

Lupiči spravedlnosti dosud unikají
– Dalším velmi závažným problémem je
vloupání do rodinných domů. A opět je
to jev, ke kterému v našem městě dochází
poměrně často. Za měsíc duben došlo hned
k několika dokonaným skutkům, jejichž
pachatelé navíc spravedlnosti stále unikají.
Jednou z velmi účinných metod prevence
je v těchto případech všímavost sousedů.
Pokud uvidíte u souseda na pozemku či
u jeho domu osoby, o kterých se domníváte, že tam nepatří, zavolejte policii. Ta celou
věc prověří.

Porušené potrubí hrozilo výbuchem
– 7. května v dopoledních hodinách došlo
při provádění stavebních úprav k poruše
na plynovém potrubí v ulici Slunečná.
Na místo vyjela hlídka městské policie,
která celou oblast uzavřela. O porušeném
potrubí byli informováni rovněž hasiči
z Mokropes, kteří rovněž na místě zasahovali. Z důvodu ohrožení bylo nutné
evakuovat obyvatele několika přilehlých
domů a rekreačních chat. Celý zásah trval
zhruba dvě hodiny.
Gregor Dušička, městská policie

Na výměnu řidičských průkazů bude podstatně víc času
V minulém čísle Informačního listu jsme
upozorňovali na nutnost výměny řidičských
průkazů, vydaných do konce roku 2000. Výměna se měla uskutečnit do konce letošního roku.
Řidičům, kteří by si vyměnit řidičské průkazy
nestačili, hrozily sankce ze strany policie.
Zároveň jsme však informovali, že lze
očekávat prodloužení termínu na výměny
řidičských průkazů, neboť úřady by zřejmě
tak velký nápor žádostí ve zbývajících měsících roku nezvládly.
Nyní tedy budou mít řidiči minimálně
další dva roky na to, aby si své staré řidičáky
vyměnili. O prodloužení lhůty na návrh Senátu rozhodla v minulých dnech sněmovna.
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Dosavadní zákon počítal s tím, že řidičské
průkazy vydané do konce roku 1993 si musí
řidiči vyměnit letos. Sněmovna prodloužila
i lhůty na výměnu řidičských průkazů vydaných v pozdějších letech.
• Řidiči s průkazy, které byly vydány do
konce roku 1993, by tak měli čas na jejich
výměnu až do prosince 2007.
• Řidiči s průkazy, které dostali v letech
1994 až 2000, by si je museli vyměnit do
konce roku 2010.
• Až do roku 2013 by měli na výměnu čas
majitelé zbývajících řidičských průkazů,
kteří je dostali nejpozději loni.
Předloha nyní čeká na podpis prezidenta.
(red)

z města a okolí

Policisté si s dětmi povídali a nakonec je i vyzkoušeli
Strážníci černošické městské policie si
udělali čas a 3. května navštívili Mateřskou
školu v Karlické. V zajímavé besedě si s dětmi popovídali o bezpečnosti v silničním
provozu, o dopravních předpisech a také
o nebezpečných situacích, které se mohou

přihodit na ulici i třeba v lese. Děti si vyzkoušely své znalosti v malém kvízu a za
správné odpovědi byly odměněny omalovánkami a upomínkovými předměty. Beseda
zaujala i nejmenší děti, jež svými znalostmi
nezůstaly za předškoláky nijak pozadu.

Na Bezpečné Černošice vyrazily i děti z Karlické

Na besedu s policisty navázala naše mateřská škola
akcí Bezpečné Černošice,
která se konala 13. května.
Děti z 2. a 3. třídy se vydaly pěšky na mokropeské
hřiště. Po krátkém občerstvení si prohlédly vybavení
potápěčů a vyslechly si
krátké povídání o jejich
práci. Dotazy nebraly konce.
Největší atrakcí byl vodní
transportér, do kterého se naše děti pro velký zájem školáků nevešly. Děti viděly práci
hasičů při hašení hořící „školy“, prohlédly si
auto s termovizí a sanitní vůz, proběhly se

na hřišti se služebními psy, dostaly různé
upomínkové předměty a omalovánky. Do
školky se vracely unavené, ale plné nových
dojmů a poznatků.

Inka pro děti připravila pestrou estrádu plnou písniček
Mezi děti naší školy zavítala
11. května zpěvačka a moderátorka Inka Rybářová spolu
s klaunem. V pestré estrádě plné
živě zpívaných písniček se děti
proměnily v mravenečky, modelky, tanečníky i zpěváky Super
Star. Hodinová akce strhla ke
hře všechny malé diváky, kteří
se s umělci nechtěli vůbec rozloučit. Za své výkony byly děti
odměněny omalovánkami, papírovými maskami a pexesem.
Stránku připravila Ivana Hanáková,
MŠ Karlická
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Masopustní náměstí ožilo vzkříšenou tradicí Májových oslav

Po dlouhé době, zato v plné parádě se k nám vrátily Májové slavnosti. Zaplněné Masopustní náměstí nestačilo vydechnout. Na podiu se střídal jeden
folklórní soubor za druhým. Třehusk ze Zadní Třebaně, pražské soubory
Rosénka a Modřenec a dudácká kapela Dokolečka, Klíček a Notičky z Řevnic
i černošický Pramínek hrály, zpívaly a tančily. Jarmark, krojovaný průvod
a kácení májky dokreslily oslavy svátku jara.

Naši předkové nazývali máj měsícem
lásky. Proč? No vždyť je předělem mezi
starým a novým, mezi zimou a teplem,
mezi unaveně šedým a jasně zeleným.
Jakýpak div, že byl máj hoden oslavování kdysi, jakýpak div, že je hoden
oslavování dnes. Takzvané Staročeské
máje či prostě jen máje patří ke zvykům nejrozšířenějším. Kdysi se snad
slavily všude stejně, v současnosti se
však podoba májových radovánek region od regionu liší. Někde to spraví
průvod s dechovkou a večerní tancovačka, jinde si troufnu i na českou besedu na návsi a ještě jinde mají máje Starostka Helena Langšádlová májové slavnospodobu celodenní či dokonce víceden- ti zahájila …
ní veselice s přehlídkou folklorních
souborů, různými ceremoniemi, výstupy kecala, jarmarky, pobožnostmi
a podobně. Někde májku kácí hned
ten den, kdy ji postaví, jinde ji nechávají stát do června či do podzimka. Ať
je to jak chce, Staročeské máje mají
tuhý kořínek. Přežily i doby, které tradicím příliš nepřály. A kupodivu i ve
středočeském regionu, který je jinak
k folkloru a zvykosloví stále laxnější.
Udělejme proto středočeskou výjimku
a podpořme tradici tak, jak jsme ji
podpořily v případě slavného mokropeského masopustu. Nenechme v tom
… a pila černošických hasičů je ukončila.
(sj)
jen letošní organizátory.
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Informace o přijímacím řízení na střední školy
Jedním z rozhodujících kritérií úspěšnosti školy je přijímací řízení na školy střední
a učiliště. A jelikož vás na stránkách Informačního listu pravidelně informuji o výsledcích naší Základní školy Černošice, uvedu i několik čísel vztahujících se právě
k letošním přijímacím řízením.
V letošním školním roce končí školní do- i s umístěním našich žáků, kteří obsadili
cházku 82 žáků devátých tříd. V současnos- přední místa mezi přijatými studenty, můti jich je na středních školách a učilištích žeme být, ostatně jako každý rok, velmi
umístěno osmdesát. Šestasedmdesát z nich spokojeni.
bylo přijato již v prvním kole přijímacích
Na víceletá gymnázia se hlásilo z pátých
zkoušek, čtyři pak v kole druhém. Lze tedy tříd 11 žáků a bylo přijato pět (z toho tři na
konstatovat, že naši žáci neměli v drtivé soukromé školy). Ze sedmé třídy se hlásilo
většině žádné problémy s přijetím, změna
12 žáků a bylo přijato osm.
přijímacího řízení související s novým
A co z výše uvedených čísel vyplývá? Podškolským zákonem se jich tedy výrazně
le
vyjádření výchovného zástupce školy jsou
nedotkla.
patrné dva prvky:
Patnáct žáků se hlásilo na soukromé školy
(např. soukromá gymnázia, střední odborná • Proti loňskému roku je výrazně vyšší
zájem o soukromé školy.
učiliště, obchodní akademie, umělecké školy

aj.), pětašedesát žáků odchází na školy stát- • Učňovské školy přestávají být atraktivní.
Letos se hlásila na učiliště přibližně jedna
ní. Z nich 17 jde na gymnázia, 25 na různé
čtvrtina dětí, což je méně než v letech
střední školy, na střední odborná učiliště jde
minulých.
15 žáků, pět na obchodní akademie a tři žáci
na umělecké školy.
V závěru této statistiky mi dovolte, abych
Jen dva žáci nejsou v současné době našim absolventům popřál mnoho úspěchů,
umístěni. V jednom případě se jedná o žáka, poděkoval rodičům za trpělivost a ochotu
jehož rodiče si nepřejí, aby škola zasahovala spolupracovat se školou a zároveň podědo přijímacího řízení, a v případě druhém koval svým učitelům za výtečnou přípravu
se jedná o žákyni, která nyní pobývá ve žáků k dalšímu vzdělávání.
Spojených státech.
Na základě podkladů výchovného poradce
Myslím, že s průběhem přijímacích řízení

Mgr. V. Bartáška zpracoval ředitel školy.

Borci z černošické ZŠ přivezli z Julisky řadu medailí

Pražská Juliska hostila 16. května mladé
atlety z patnácti škol Prahy-západ. Měřili
tu své síly v Poháru Rozhlasu. Tak jako
každý rok se bojů zúčastnili i borci z naší školy. A nejen to, jeli obhajovat přední
pozice. A nezklamali. Starší dívky a mladší
chlapci vybojovali zlatou medaili družstev.
Starší chlapci a mladší dívky zůstali jen
krůček od titulu, nicméně i stříbrné me-
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daile jsou skvělým úspěchem. Naši okresní přeborníci nyní jedou bojovat na kraj.
Držme jim palce! A jak na Julisce dopadli
ti nejúspěšnější z černošické školy?
Starší dívky:

Andrštová M. – zlato na 800 m a v dálce,
Janoušková A. – bronz na 800 m,
Dologová K. – zlato v kouli,

z města a okolí
Oličová M. – stříbro ve výšce,
zlatá štafeta – Dologová K., Andrštová
M., Kohoutová K., Neumannová K.
Mladší dívky:
Jansová B. – stříbro na 60 m, bronz v dálce,
Koníčková A. – bronz ve výšce,
štafeta – bronzová medaile.
Starší chlapci:
Bartoš J. – zlato ve výšce,
Vosyka T. – bronz v dálce,

M. Andrštová vítězí v běhu na 800 m.

Loskot M. – bronz ve výšce, stříbro na
1500 m.
Mladší chlapci:
Hájek O. – bronz na 60 m,
Linhart V. – bronz kriketový hod, stříbro
ve výšce,
Rada J. – zlato ve výšce,
Jeníček J. – bronz v dálce,
zlatá štafeta.

Václava Hrochová, ZŠ Černošice

J. Bartoš získal zlato ve výšce.

Tvrdý souboj starších chlapců ve štafetě na 4 x 60 metrů.
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Svojsíkův skautský závod přilákal hlídky z celého okolí
Černošické středisko Junáka uspořádalo
7. května už tradiční okresní závod pro
skauty a skautky, jenž nese jméno zakladatele čs. skautingu A. B. Svojsíka. Závod je
jeden rok určen pro skauty a skautky, druhý pak pro světlušky a vlčata. V roce 2000
postoupila vlčata do krajského kola, kde
skončila pátá, loni to byly světlušky, které
skončily šesté. K černošickému závodu nastoupilo 72 borců rozdělených do dvanácti
hlídek ze Všenor, Dobřichovic, Zbraslavi,
Mníšku, Jílového, Vraného a Černošic. Na

trati bylo 12 stanovišť – start a kontrola
vybavení, překážková dráha, odhady, signalizace, jízdní řády, historie skautingu, organizace hnutí Junáka, Kimova hra, smysly,
uzlování, první pomoc a cíl. Závod proběhl
hladce, počasí bylo pěkné, soutěžící byli
spokojeni. Putovní ceny v podobě dřevěné
plastiky se opět stěhovaly na Zbraslav. Snad
se příště zastaví i u nás. Na závěr bych chtěla poděkovat pořadatelům za pomoc a městu Černošice za umožnění celé akce.
Romana Wolfová, vůdkyně skautek

Členové skautských hlídek při závěrečném nástupu.

SK Černošice hledá nového trenéra fotbalové přípravky
Černošická fotbalová přípravka pokračuje ve vítězném tažení. Poté co vyhrála
podzimní část okresního přeboru, uspěla
i v zápasech zimní sezóny. Obsadila první
místo na halovém turnaji v Davli, kde ve
finále porazila Viktorii Žižkov 3:0, a vyhrála i turnaj na umělé trávě v Radotíně,
kde ve finále zvítězila nad Řevnicemi 1: 0.
V jarní části okresního přeboru mladí
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fotbalisté získali z 5 zápasů 13 bodů s celkovým skóre 29:5 a nadále vedou tabulku
své soutěže. S koncem této sezóny však od
mužstva odchází dosavadní úspěšný trenér
a SK Černošice hledají pro fotbalovou
přípravku trenéra nového. Zájemci o tuto
zajímavou a mírně placenou práci s dětmi
mohou volat sekretáře oddílu pana Jahelku
(red)
na tel.: 606 444 134.

z města a okolí

Bylo o čem hovořit, neboť každý prožil svůj válečný příběh
Členové Klubu důchodců zavzpo- hé světové války. A jelikož všichni
mínali 9. května ve společenském byli pamětníky a každý prožil svůj
sále DPS na 60. výročí konce dru- válečný příběh, bylo o čem hovořit.
Vyprávění pak vystřídala gratulace maminkám-seniorkám k jejich
svátku. Pohoštění i kytička potěšily, v očích
byly i slzičky dojetí. Za
vy tvoření této krásné atmosféry bych za
všechny přítomné chtěla
výboru Klubu důchodců
poděkovat.
Z tváří maminek-seniorek lze vyčíst jen a jen dobrou náladu.

Milada Borovičková

Devadesátiletý Antonín Dragoun převzal medaili za odboj
Mezi gratulanty, kteří
v DPS popřáli ženám-matkám, byl i devadesátiletý
Antonín Dragoun z Vráže,
nositel pamětní medaile
k 60. výročí pražského
povstání, kterou mu udělil
Český svaz bojovníků za svobodu. „Za oku-

pace jsem pracoval ve Slovanské pojišťovně
na horním konci Václaváku. Pracoval tam
tehdy také poručík, dnes generál Miroslav
Duda, který tu v půli roku 1941 vytvořil odbojovou skupinu. Naším hlavním
úkolem bylo hlídat dění v ulicích okolo
Petschkova paláce,“ zavzpomínal Antonín
(sj)
Dragoun.

Ráda bych rozšířila členskou základnu, říká předsedkyně klubu
Paní Jiřina Pomahačová
se v březnu stala předsedkyní místní organizace
Svazu důchodců. A protože
bydlí přímo v DPS, kde se
schůzky klubu konají, může
se této práci plně věnovat. „Naše organizace
úzce spolupracuje s Červeným křížem. Společně jezdíme na výlety, do divadel a přispíváme na dobročinné účely. S nadací Život
90 podnikáme vánoční projížďku Prahou.
K životním jubileím dáváme našim členům

dárky a blahopřání a ženám k Svátku matek
květinu. Prostřednictvím Ústředního svazu
důchodců nabízíme členům zajímavé pobyty a zájezdy v Česku i zahraničí. Pořádáme
i zajímavé přednášky o zdraví a prevenci
nemocí,“ popisuje činnost klubu paní
Pomahačová a dodává, že jejím přáním
je rozšířit členskou základnu. „Přijďte nás
navštívit do klubu důchodců v DPS, a to každé pondělí od jedné do půl čtvrté. Najdete
prostředí plné pohody a srdečnosti,“ vyzývá
(sj)
předsedkyně.
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T

Ozvěny regionálního veletrhu Černošice

s odborem kultury. Velkému zájmu se
těšily filmy o regionu a Černošicích
promítané během celé akce.
Z řady expozic bych chtěl vyzdvihnou
stánek mikroregionu Dolní Berounka
a stánek našeho města, který nabídl
bohatý výběr materiálu o městě samém,
investičních akcích, práci městské policie a místních hasičů.
K vidění byla i nová
pamětní medaile města
a webová prezentace,
byla příležitost i k osobním rozhovorům. Možnost popovídat si o tématech, která obyvatele
města trápí, však nikdo
nevyužil. Uvítal bych
kritické a bouřlivé debaty, ale setkal jsem se
bohužel s lhostejností
a nezájmem.
Myšlenka regionálního veletrhu je dle mého
názoru velmi nosná,
mnohá větší města nám
jeho pořádání závidí. Ale
k čemu nám to je, když
my, černošičtí, jsme tak
apatičtí, že nás skoro nic
nezajímá. Nevím, zda se
uskuteční 4. ročník, ale
každopádně bych chtěl
poděkovat panu Barchánkovi a celému realizačnímu týmu firmy
Šiba za nadšení a výdrž,
Joža Barchánek, jeden z hlavních organizátorů regionálního se kterou tak rozsáhlou
veletrhu, mohl hned v první den jeho konání přivítat stého akci organizují.
návštěvníka. Stala se jím obyvatelka našeho města a maminka
Za odbor kultury
Pavel Blaženín
tří dětí paní Magda Košťáková.

řetí ročník regionálního veletrhu, který se konal na přelomu
dubna a května, je za námi. Na rozdíl
od těch předcházejících byl bohatší
o zajímavý doprovodný program, hudební vystoupení a velkoryse pojatou
výstavu o konci 2. světové války, kterou
připravila paní Milena Křížová spolu
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Dobřichovickým pomohli k medailím i černošičtí basketbalisté
Pro dobřichovické basketbalisty a basketbalistky letošní sezóna definitivně skončila. Závěrečná bilance dokládá, že v soutěžních kláních uspěli především ti mladí.
Muži v pražské II. třídě vítězili jen výjimečně
a skončili poslední. Ženy měly skvělý začátek,
po svém „polorozpadu“ v půli soutěže však rovněž uzavírají tabulku krajského přeboru. Hráčky se však vracejí, přijde nový trenér a příští rok
by se tým mohl stát štikou soutěže.
Starší žákyně dosáhly dosud největšího
úspěchu v novodobé éře dobřichovického basketu. Pod vedením trenérů Tremla a Příhody
skončily v kraji na druhém místě.
Mladší žákyně pod taktovkou trenérky Geisslerové Brejlové skončily v krajském přeboru jen
o stupínek níže, na krku jim cinkají bronzové medaile. Jejich kvalifikace o žákovskou ligu proběhne
v září. Mladší minižáci pod vedením trenérské
dvojice Calda – Veselá odehráli svoji premiérovou
sezónu v kraji a obsadili skvělé 6. místo.
Mladší minižákyně zatím vítězí v přípravných přátelských zápasech a na turnajích. Na
svůj zářijový vstup do opravdové soutěže by
tak měly být dobře připravené.

Z celkového počtu zhruba 120 hráčů a hráček všech družstev basketbalového oddílu Dobřichovice – od dospělých až po ty nejmenší – je
zhruba 50 hráčů z Dobřichovic, 40 z Černošic
a zbývající borci se sjíždějí z celého Poberouní.
Co dál? 17. června přijde slavnostní ukončení
sezóny s předáním medailí, vyhlášení a ocenění
nejlepších hráčů a střelců. Konec léta už ale bude opět ve znamení letního soustředění a zodpovědné přípravy na další sezónu.
Na podzim, jako každý rok, proběhne nábor
do kategorií 93, 94, 95, 96, 97 (děvčata i kluci).
Těšíme se, že přijde tolik dětí, abychom mohli
v nastoupeném tempu úspěchů pokračovat
a společně se z nich radovat. Je to úspěch celého Poberouní. Děkujeme za vstřícnost a spolupráci všem školám v okolí, obecním úřadům
za finanční pomoc, dobřichovickému Sokolu za
dobré podmínky a také sponzorům a rodičům.
Hana Geisslerová, Sokol Dobřichovice,
oddíl košíkové

Mladí modeláři získávali především soutěžní zkušenosti

Modeláři z devíti klubů Čech i Moravy a z Model klubu Černošice se 7. května zúčastnili jarní
soutěže stavitelů plastikových modelů, která se
uskutečnila v černošické základní škole. Ceny
za nejlepší modely letadel a bojových vozidel se
stěhovaly do všech koutů republiky, putovní pohár ředitele ZŠ Černošice si odvezl Petr Poledník
až do Ostravy. Mladí černošičtí modeláři letos
získávali především potřebné zkušenosti. Soutěž
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provázelo promítání filmů, k dispozici byl simulátor pro RC létání, občerstvení od sponzorů, ke
koupi byly modely Karla Přikryla (Airmolds),
fungovala i modelová burza. Už dnes vás
zveme na podzimní soutěž pořádanou naším
Model klubem Černošice (1. října) při veletrhu
modelů a hraček Model hobby 2005 v Praze
Letňanech. Soutěžící a jejich doprovod mají na
veletrh vstup zdarma!
Lumír Apeltauer

z města a okolí

Po magickém večeru se místní čarodějky rozlétly do svých chýší
Rok se s rokem sešel a měsíc duben se na- kterýžto s obřadnou vážností po jeho hrochýlil ke svému konci. Nastal právě ten čas, kdy madném zaříkaní svorně vypily. Nutno podood nepaměti vyhledávají všelijaké čarodějky, tknout, že k vidění byly modely všelijaké, jak ty
divé žínky a jiné baby – mnohé v doprovodu tradiční a pěkně čpící, tak i nové od běžného
svých otců, synů či mužů – společnost sobě pracovního oděvu k nerozeznání…
rovných. Oprašují svůj jinak nenošený civilní
Radostný a značně povzbudivý byl zjevný fakt, že naše vcelku
šat, seřizují košťata a metly
malé město disponuje tak
a připomínají si dávno zaobrovským čarodějnickým
pomenutá kouzla a čáry.
Tak se stalo, že i letošního
potenciálem, o čemž svěd28. dubna přijaly tyto bytosti
čilo i nezměrné množství
přítomných příslušníků
podivné zdejší i přespolní již
generace nejmladší (že
tradiční pozvání paní Hany
by jméno naší milé obce
Fořtové a paní Dany Pánskrývalo vzhledem ke
kové (během všedního roku
kontextu nějaký hlubší
jinak řádných vedoucích čivýznam?!).
nitelek zdejší obce sokolské)
a shromáždily se na proNa závěr magického večestranství hřiště sokolského.
ra všichni pojedli opečenou
Zde si pak od pozdního
uzeninu, každý zcela dle svéodpoledne vyměňovaly své Toto není autorka článku. To za ni jen ho gusta co do druhu a míry
zaskočila její čarodějnická kolegyně.
tisícileté zkušenosti, pozuhelnatění, a krátce nato se
měřovaly své síly, hbitost a důvtip a nakonec první z nás rozletěly ke svým chýším a jeskyspolečně namíchaly a povařily čarovný elixír, ním.
Andrea Bergmanová

Jde z místní podivné havěti strach, nebo je na ni pěkná podávaná? Určitě to druhé.
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• I. rada bere na vědomí, žádost města Černošice o přidělení dotace pro rok 2005 nebyla schválena, předložený projekt (minihřiště
ČMFS a UEFA) zůstává u ČMFS zařazen
pro další období; II. rada ukládá p. Adamovi
prověřit možnost získání finančních prostředků

• rada bere na vědomí informaci o probíhajícím jednání Městské policie Černošice
a obec Dobřichovice (na základě oslovení
MP Černošice starostou obce Dobřichovice
probíhají jednání o možnosti působení této
služby na území Dobřichovic. V případě,
že z těchto jednání vzejde požadavek na
uskutečnění tohoto záměru, obec požádá
prostřednictvím starostky města Černošice zastupitelstvo o uzavření veřejnoprávní
smlouvy)

zakazovala parkování vozidel na zelených
plochách

• rada pověřuje OŽP zajistit prořezání topolů pod školou v ulici Školní a kontrolu

66. schůze rady města
ze dne 20. dubna 2005
(Dokončení ze strany 2)

• rada potvrzuje nájemní právo k bytu č. 8, • rada určuje nové osobní vozidlo Škoda
Fábia Ambiente 1.4 jako vozidlo s právem
č. p. 1062 paní Jelínkové
přednosti v jízdě (vozidlo městské policie
• I. rada souhlasí s dělením pozemků u želevybavené zvláštním zvukovým výstražným
zářství pana Koníčka; II. rada souhlasí s nazařízením doplněným zvláštním výstražvrženým řešením vybudování parkovacích
ným světlem modré barvy)
míst u železářství Koníček; III. rada ukládá
• rada pověřuje členku zastupitelstva města
TS podílet se na vybudování parkoviště
pí M. Mašatovou přijímat prohlášení o uza• rada ukládá JUDr. Petrové prověřit mož- vření manželství
nost omezení provozu výherních hracích
• rada souhlasí s nákupem dvou velkoobautomatů ve městě
jemových kontejnerů na komunální odpad
• rada schvaluje použití výtěžku z provozu pro chatovou osadu Lavičky, který byl ukravýherních hracích přístrojů na veřejně pro- den, a u zahradnictví Azaro, kde nepostačily
spěšné účely dle návrhu
malé kontejnery
• rada souhlasí s poskytnutím finančního • rada města souhlasí s roznáškou Inforpříspěvku lakrosového oddílu Černošice mačních listů firmou PAH
ve výši 5000 Kč a doporučuje do budoucna
• rada města pověřuje TS obnovit vyznačení
žadateli řešit žádost o finanční příspěvek
všech přechodů pro chodce; rada pověřuje
prostřednictvím žádosti o poskytnutí granOISM zajistit vybudování zvýšeného přetu na podporu mládeže
chodu na komunikaci Dr. Janského v návaz• rada bere na vědomí plnění rozpočtu za nosti na převod komunikace do vlastnictví
1–3/2005
města
• rada nesouhlasí s instalací platebních ter- • rada města pověřuje TS neprodleně v úseminálů České spořitelny ČS, a. s. (zavedení ku Mokropeské ulice mezi křižovatkami se
možnosti placení správních poplatků, pokut Školní a Na Ladech: dosypat pruh podél
atd. na pokladnách prostřednictvím plateb- vozovky kamenivem a upravit úsek tak, aby
ních terminálů ČS)
bylo zajištěno bezpečné vyhýbání; dosypat
• rada žádá JUDr. Petrovou prověřit mož- a vyasfaltovat všechny propadlé překopy
nost schválení vyhlášky města, která by komunikace a výmoly. T: 1 měsíc
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a ořezání suchých větví u dalších topolů na • rada města souhlasí se stavebními úpraveřejných místech (např. podél cyklotrasy vami garáže u č. p. 1203 – ulice Radotínská
do Radotína)
- a změnou jejího užívání na prodejnu
• rada města trvá na písečném provedení • rada města souhlasí s návrhem fy M. E. P.
pláže u řeky Berounky (p. místostarosta (firma, která prováděla vlastní práce na
předloží nákres provedení); rada města plynofikaci Černošic předkládá návrh
kompenzace – navrhuje realizovat plynoukládá realizaci odboru TS. T: 15. 6.2005
fi
• I. rada města souhlasí s používáním sloup- kaci pozemků Pod Višňovkou včetně deků městského mobiliáře vyrobených TS, za seti přípojek s vybudováním HUP) a žádá
podmínky, že odbor TS bude schopen vy- OISM o informování potencionálních
robit tyto sloupky v dostatečném množství; zájemců o koupi pozemků v lokalitě Pod
v městských centrech však rada doporučuje Višňovkou, že pozemky budou plynofikopoužít sloupky firmy Femat; II. rada uklá- vány

dá vedoucí TS prověřit možnost ošetření
sloupků vyrobených TS práškovou barvou
Komaxit

• rada města nesouhlasí s přijetím cenové
nabídky ŽS Brno za použití recyklátu na
opravu komunikace Rumunská

• I. rada města souhlasí s oddělením části
parcely 1694/13 pro komunikaci mezi pozemky u ulice Dobřichovické a souhlasí, že:
město Černošice nebude již mít žádné další
nároky na darování pozemků městu ani na
• rada města prosí Stavební úřad o předdarování finančních prostředků v souvisložení zprávy o napojování domů podél
losti s tímto dělením; II. město vítá záměr
Švarcavy na kanalizaci
vybudovat a provozovat na pozemcích
• rada města ukládá TS provést obnovu p. č. 1691/13, 1683 a 1690 dům s pečovatelmramorového kolumbária na hřbitově skou službou
v Černošicích
• rada města s ohledem na finanční mož• rada města ukládá správci komunikace
vyzvat majitele přilehlých nemovitostí v ulici Jasmínová k odstranění keřů a kamenů
z komunikace. T: 1. 6. 2005

• rada města ukládá řediteli školy předložit nosti města odkládá rozhodnutí o prodloupřehled žáků, kteří nemají trvalé bydliště žení kanalizačního řadu v ulici Akátová
v Černošicích.
• rada města souhlasí s poskytnutím materiálu na vybudování části chodníku v ulici
Nad
Statkem (po skončení pokládky V+K)
67. schůze rady města
– je v souladu s dopravním generelem

ze dne 27. dubna 2005

• rada města souhlasí s pokládkou nového kabelového zemního vedení pro RD
č. p. 959 v ulici Dr. Janského za podmínky
uvedení povrchu chodníku do původního
stavu
• rada města zásadně nesouhlasí s udělením
výjimky ze stavební uzávěry ke stavebním
úpravám chaty č. e. 259 – ulice Ukrajinská

• rada nesouhlasí s terénními úpravami na
pozemku města parc. č. 2737/4 – ulice Školní–Žatecká (v případě silnějšího deště může
takto navezená zemina být splavena na ulici
Školní)
• rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
na vypracování 1. stupně projektové dokumentace – technická studie komunikačního
propojení Černošice–Lipence
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• I. rada města souhlasí s přeložkou vrchního vedení NN pro rodinné domy v ulici
Mokropeské za podmínky dodržení postupu vstupu do veřejné komunikace; II. rada
ukládá TS zprostředkovat přeložku veřejného osvětlení

belu – ulice Sadová, chodník musí být po
provedení výkopu uveden do původního
stavu; II. rada zásadně nesouhlasí se zásahem do asfaltového povrchu vozovky

• rada města souhlasí s rekonstrukcí a dostavbou ulice Pod Višňovkou a ukládá
OISM předložit alespoň 5 nabídek na provedení 1. etapy

hového objezdu (křižovatka Vrážská–Mokropeská)

• rada města souhlasí s podáním žádosti
o dotaci na pořízení nového hasičského
auta

• rada města souhlasí s připojením ZUŠ
k síti internet

majetku informovat CEDE Studio, že mají
dopracovat projektovou dokumentaci – Dostavba ZŠ v Mokropsích v co nejkratším
termínu, v částce, která bude co nejnižší při
respektování daného objemu stavby

68. schůze rady města
ze dne 11. května 2005

• rada souhlasí s vybudováním vodovodní
přípojky do osady Lavičky pouze za předpokladu, že nebude narušen průběh rekonstrukce povrchu komunikace Slunečná

• I. rada města souhlasí se zrušením vrchního vedení a rozšířením kabelového vedení
• rada města ve věci Mateřská škola To- NN v ulici Střední za předpokladu dodržení
polská – modernizace topného systému postupu vstupu do komunikace, uvedení
– navrhuje, aby letos byla realizována pouze povrchů do původního stavu a předání
výměna kotle + plynová přípojka (dotace), městu; II. rada ukládá TS předložit návrh
modernizace topného systému bude prove- přeložky vedení VO a rozhlasu
dena v dalších letech v závislosti na finanč- • rada města souhlasí s pokračováním prací
ních možnostech města
na přípravě projektové dokumentace kru-

• I. rada města souhlasí s podpisem smluv
o dílo s Ing. Glaserem na vypsání výběro• rada města schvaluje odklad čerpání části vého řízení na dodavatele stavby a zajištění
dlouhodobého investičního úvěru s ohledem publicity projektu Phare 2003 – ulice Fügna termínový posun realizace části oprav nerova; II. rada souhlasí s oslovením firem:
místních komunikací a jejich následné ko- Strabag, Hochtief, SSAŽ, PSVS, Stavitelství
laudace do 30. 9. 2005 a ukládá finančnímu Řehoř, EKIS., BES
odboru projednat odložení s ČS, a.s.
• rada ukládá odboru investic a zprávy

• rada města souhlasí s rozšířením kabelové
sítě NN pro viladomy firmy Stavitelství Řehoř, s. r. o. za předpokladu, že bude dodržen
postup vstupu do veřejné komunikace, uvedení povrchu komunikací do původního
stavu a uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene

• rada nesouhlasí s udělením výjimky pro
vybudování kanalizační přípojky do Kazínské

• rada souhlasí s postupem prací na projektové přípravě – Městské centrum Černošice
(Architekt Buchar předložil dvě varianty
řešení dopravní obsluhy pošty a prodejny
• I. rada města souhlasí s udělením výjimky Bobík včetně uvažované přístavby. Zástupce
z ochranné lhůty nových povrchů chodníků České pošty sdělil, že s ohledem na finanční
za účelem položení telekomunikačního ka- možnosti bude jejich projektová příprava
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zahájena až v r. 2006. Varianty byly předá- kultury a po přestěhování pošty počítá s důny účastníkům jednání, bude svolána další kladnou rekonstrukcí
schůzka).
• rada města akceptuje návrh komise do• rada souhlasí s postupem navrženým pravní a bezpečnostní umístit osvětlený
firmou Stavitelství Řehoř – dostavba vo- přechod pro chodce na komunikaci Vrážská
dovodu a kanalizace v Černošicích (dosud a Mokropeská; k návrhu umístit přechod
není k dispozici oficiální stanovisko MZe pro chodce na komunikaci Karlštejnská
o přidělení finančních prostředků. Vlastní rada konstatuje, že přechod bude možno reprostředky na akci činí 9 171 000 Kč. Stavi- alizovat až v rámci komplexní rekonstrukce
telství Řehoř předkládá návrh postupu prací centra
včetně finančního vyjádření).
• rada pověřuje Obor dopravy projednat
• rada uznává, že by se Město Černošice,
jako vlastník přilehlých pozemků, mělo
podílet na vybudování povrchu komunikace mezi pozemky č. parc. 5125/50, 5125/
51, 5125/52 a 5125/26 v k. ú. Černošice 50
procenty celkových nákladů. V současné
době však není možno stanovit v jakém
časovém horizontu by toto mohlo být realizováno s ohledem na finanční možnosti
města

umístění přechodu pro chodce přes Vrážskou u křižovatky s Kladenskou s příslušnými orgány a upřesněním místa přechodu;
rada pověřuje OTS vybudováním krátkých
úseků chodníků na obou stranách vozovky
Vrážská v případě, že umístění přechodu pro
chodce bude schváleno

• rada žádá odbor dopravy, aby znovu projednal návrh na zjednosměrnění části ulice
Střední

• rada města schvaluje záměr vybavit budo- • rada nesouhlasí s digitalizací příloh k závu MěÚ – ul. Riegrova – klimatizací
pisům ze schůzí rady města a jejich násled• rada města souhlasí s provedením opravy ným umístěním na www stránkách města;
metodou nástřiků v ulici Libušina (u garáží), podklady jsou všem členům zastupitelstva
části chodníku v prostoru křižovatky Libu- k dispozici na jednotlivých odborech MěÚ
šina a V Horce a odkládá provedení oprav • rada souhlasí s předloženým návrhem
ulicích V Mýtě a Riegrova
obchvatu Radotína (propojení Zbraslav–
• rada města bere na vědomí zprávu o vybudování parkoviště u nádraží Mokropsy
m rada města souhlasí s udělením výjimky vjezdu do Zákazu vjezdu nákladních
vozidel nad 3,5 t (značka je umístěna
v ul. V Horce z důvodu zamezení borcení
opěrných zdí u výše položených komunikací) a povoluje vjezd vozidel do 6 t;
upozorňuje, že obdobné omezení platí
i v ulici Lesní

Černošice) zpracovaným firmou CityPlan
s propojením na silnici II/115 a ukládá Stavebnímu úřadu svolat jednání se zástupci
okolních měst, městských částí a obcí

• rada ukládá Odboru životního prostředí vyzvat vlastníka nemovitosti na rohu
ul. V Horce a Poštovní k doložení dokladů
o vyvážení jímky na odpadní vody

• rada ukládá odboru dopravy projednat
a TS umístit na nově zrekonstruovaných
• I. rada města souhlasí s navrženým orien- komunikacích, na které je vyhlášena stavebtačním obsahem „chatařského“ čísla IL 2005 ní uzávěra, značku Zákaz vjezdu vozidel nad
a s měsícem jeho vydání
3,5 t s dodatkovou tabulí Vozidlům zajišťují• rada města bere na vědomí zprávu odboru cím svoz TKO vjezd povolen.
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Sokolovna v duchu přísnějšího funkcionalistického pojetí
K architektonicky pozoruhodným stavbám
Černošic patří patrová budova sokolovny od
architekta Jaroslava Fröhlicha (viz tajenka
minulé křížovky). Fröhlich sám byl aktivním
členem místního Sokola, po válce byl dokonce náčelníkem Jednoty Horní Černošice.
Významnou roli při přípravě
stavby sehrálo Družstvo pro
vystavění tělocvičny Sokola
v Černošicích. Projekt, který
měl zahrnovat i kino (Bio Sokol), vypracoval v několika verzích architekt Jaroslav Fröhlich
v letech 1931 a 1932 s přísnějším funkcionalistickým pojetím.
Po konzultacích byla nakonec
vybrána plánová dokumentace, podle níž byla
vystavěna stávající budova sokolovny s letním
cvičištěm. Základní kámen byl položen již v srpnu roku 1930 (hladce opracovaný kvádr s reliéfně
vystupující datací „1930“ je zasazen do kamenného zdiva bočního průčelí) a stavbu provedl místní stavitel Josef Hakl. Ke slavnostnímu otevření
sokolovny došlo 4. června 1933. V dalším roce
Jednota získala licenci na provozování kina.

Exteriér budovy sokolovny zůstal z velké
části dochován ve své původní podobě s několika pozdějšími stavebními úpravami. Zajímavě
působí střídání hladkých omítnutých ploch
s pásy vystupujícího kamenného zdiva, kterým
je zdůrazněno boční průčelí obrácené do Fügnerovy ulice. Pohledová průčelí
opticky dotvářejí hranolové pilíře z kamenného zdiva nesoucí
jednoduchou plochou stříšku.
K výraznější změně oproti původnímu stavu došlo při nároží
hlavního a bočního průčelí, kde
původně býval vstup do objektu. Málokdo by rozpoznal, že
u hlavního vstupního průčelí je
jeden hranolový pilíř navíc. Oproti původnímu
stavu chybí socha sokola na vrcholu uprostřed
hlavního průčelí a objekt byl doplněn o přístavby zadního průčelí. Z interiéru, který prodělal
celou řadu úprav, stojí za zmínku pouze původní
kovové konstrukce s nářadím.
Sokolovna je vysoce kvalitní stavba důležitá
v kontextu města Černošic.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Vojenský povel; madagaskarská opice – B. Hunský vojevůdce; středoamerický
stát – C. Zvířecí kožich; nadávat; len – D. Indiánský kmenový symbol; název písmene; tok – E. Do
puntíku přesně; ač – F. Pražská čtvrť se známou nemocnicí; úkosem; blábol – G. Slov. číslovka;
spojka – H. První tělocvičná doba; cizopasník – I. Býv. něm. automobilka; motoristická asistenční
služba – J. Záhada; solmizační slabika – K. Tvoji; švédská číslovka – L. Čeští korýši; lat. duše;
něm. zarudlost – M. Trička; úsilí – N. Využívat židle; zkr. kusů; Osman – O. Královské křeslo;
drb; hlíza kolokázie – P. SPZ Rakovníka; natírána; otázka sázkaře – R. Ochutit solí; tvůrčí činnost
– S. Potřeba parašutisty; turecké město.
SVISLE: 1. Polotuhá hmota; osten; termotransferové barvicí pásky; hranice pohybu cen – 2. Rab;
postava ze Smetanovy Libuše; terénní stupeň – 3. První část tajenky – 4. Iniciály režiséra Lipského; střelecký kotouč; jméno prvního izraelského kosmonauta Ramona; citoslovce cirkusových
skokanů – 5. Psovitá šelma; polní plodina; divadelní jednání ; posilový cvik – 6. Spojka odporovací; ono; popěvek; látka na úřednické rukávy – 7. Klid zbraní; post scriptum; mistrovství
světa; Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů založené v roce 1954 – 8. Pohyb vzduchem;
hádka; angl. mravenec; pyšní skřehotaví ptáci – 9. Lat. předložka; textilní látka; večírek; výčnělek
– 10. Druhá část tajenky; vojenská zkratka – 11. Ukovat; bývalý fotbalista pražských Bohemians
a Dukly; organismy existenčně závislé na kyslíku – 12. Kruhový útvar; jméno skladatele Krejčího;
jižanský generál v americké občanské válce; fiakr.
Nápověda: I. NSU, ABA – L. röte – O. taro – 1. TTR – 4. Ilan – 8. ant – 11. Knebort.
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Letos uplyne 120 let od narození profesora Hanouska
Píše se 29. duben 1945, třetí říše je na kolenou. I na
samém konci války však umírají lidé. Britská stíhačka
v nouzi odhazuje leteckou pumu na Vráži, ta vybuchuje a těžce zraňuje tři lidi. Mezi prvními, kteří spěchají
umírajícím na pomoc, je i lékař Julius Hanousek, který
o pár dní později, v dramatických revolučních květnových dnech, nabízí svůj malý operační sál k ošetření
raněných.
Proč ale připomínáme toto jméno? Kdo byl profesor
Julius Hanousek, jaký vztah měl k našemu městu? Narodil se 6. června 1885 v Třebešicích na Benešovsku. Na
České lékařské fakultě promoval v roce 1908. Praktikoval na ortopedických klinikách prof. MUDr. Tobiáše a MUDr. Schwarze v Praze a na řadě klinik velkých
evropských měst. Od roku 1914 působil jako řídící lékař v pražském Jedličkově
ústavu, kde byli umístěni vojáci zmrzačení v 1. světové válce. Jako polní lékař se
účastnil aplikaci protéz v táboře zajatých Rusů v Mostě. Po válce se do ústavu
vrátil a pracoval tu až do roku 1922.
V roce 1919 se habilitoval na fakultě strojního a elektrotechnického inženýrství ČVUT, obor nauka o ortopedických a fyzikálně terapeutických přístrojích,
a v roce 1930 si otevřel soukromý ortopedický ústav.
V letech 1926–1942 byl profesor Hanousek řídícím lékařem ortopedických
kurzů pořádaných Fyzikátem hl. m. Prahy pro žáky základních škol a zároveň
se věnoval výzkumu kloubní a kostní TBC, léčbě vad páteře u dětí a následkům
dětské obrny. V roce 1937 mu byla udělena venia docenti na lékařské fakultě UK
v Praze, kde mohl přednášet obor echanoterapie.
Od roku 1940 soustředil zájem na léčení vrozených vad – vymknutí kyčlí
u dětí. Jelikož při původní léčbě v sádrovém obvazu dítě velmi trpělo a účinnost zákroku byla pouze pětadvacetiprocentní, začal pracovat na nové metodě
v Zemském ústavu pro péči o dítě na Karlově – ortopedické klinice prof. Dr. Zahradníčka a klinice prof. Dr. Hněvkovského. Jím sestrojený nový biomechanický
přístroj byl pro dítě, které muselo ležet celé měsíce připoutáno v neměnné poloze, obrovským ulehčením. Úspěšnost léčby byla osmdesátiprocentní. Přístroj
si však nenechal patentovat, věnoval jej postiženým dětem. Zdokonalování této
metody, dalším studiím a publikační činnosti se pak věnoval i poté, co byl v roce
1949 upoután na lůžko. Zemřel o dva roky později.
Profesor Hanousek žil s manželkou a synem na Vráži, v domku na Fáberce,
dnes ulice Majakovského. Jeho manželka pracovala v Černošicích jako dobroMilena Křížová
volná sestra Červeného kříže.
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Město prodá pozemky určené k výstavbě rodinných domů
Město Černošice nabízí prodej deseti pozemků určených k výstavbě rodinných domů.
Výměra pozemků je od 974 do 1122 metrů čtverečních. Voda, kanalizace, elektro a plyn
jsou v přilehlé komunikaci. Minimální kupní cena činí 2 500 Kč/m². Informace o podmínkách prodeje získáte na tel. č. 251 641 329 nebo na www.mestocernosice.cz. Uzávěrka
příjmu nabídek je 6. června ve 14.00. Magdalena Káďová, odbor investic a správy majetku

Zápis žáků do Základní umělecké školy
Zápis do černošické Základní umělecké školy proběhne dne 6. června v 17.00 v budově
ZUŠ Černošice, ulice Střední 403.
Hudební obor – děti od šesti let.
Taneční soubor – děti od pěti let.
Výtvarný obor – děti od pěti let.
Bližší informace na tel.: 2 5164 1480 (hudební a výtvarný obor), 731 104 937 (taneční
soubor), e-mail: zus.cernosice@seznam.cz.

Mokropeská MŠ zve na Sportovní den k oslavě svátku dětí
Mateřská škola v Mokropsech pořádá v sobotu 4. června na své školní zahradě Sportovní
den k oslavě svátku všech dětí. Soutěží se mohou zúčastnit pouze celé rodinné týmy ve složení dva dospělí (nejlépe maminka a tatínek) a děti, z nichž alespoň jedno bude mladší sedmi let. Počet dětí není omezen. Pokud vám některý člen týmu v rodině bude scházet, lze jej
nahradit dalším příbuzným nebo známým. Soutěžit se bude v různých sportovních a žertovných disciplínách. Zápis účastníků bude v 9.30, sportovní klání vypukne v 10.00. Pro
vítězné týmy budou nachystány odměny, pro všechny závodníky pak občerstvení a opékání
buřtů. Po skončení závodění bude připraveno představení s nafukovacími balónky a kouzly.
(km)
Srdečně zveme všechny malé sportovce a jejich rodinné týmy.

Na setkání členů hospodářské komory se navazovaly kontakty
Krajská hospodářská komora Střední Čechy, oblastní kancelář Praha-západ, uspořádala
28. dubna v Průhonicích setkání podnikatelů-členů Prahy-západ. Místopředseda KHK StČ
a člen představenstva HK ČR Ing. Daniel Havlík, CSc. v úvodu zrekapituloval úspěšnou
transformaci bývalých OHK v nově vzniklou Krajskou hospodářskou komoru Střední
Čechy a pohovořil o současném stavu podnikatelského prostředí v Česku. V následující
diskusi pak přítomní využili možnosti prezentovat svou firmu či předmět svého podnikání.
Navazovaly se i případné nové obchodní kontakty. Příští podnikatelské setkání se bude
konat na podzim.
Vítězslav Kaliba, regionální zástupce, KHK StČ, Oblastní kancelář Praha-západ,
Podskalská 19, Praha 2, tel.: 221 982 237, www.hkpz.cz, ohk@hkpz.cz.
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Černošice – svérázné městečko
Sním o městě, jehož obyvatelé myslí na prospěch celku, o městě, v němž se lidé angažují
a není jim lhostejné. O městě, v němž se lidé umí společně bavit a podpoří svojí návštěvou
různé kulturně-společenské akce. O městě, v němž různé spolky a organizace ba i soukromé
firmy spolupracují na tom, aby se nám tu dobře žilo. Sním o lidech, kteří i kvůli lokálnímu
patriotismu a protože tu bydlí, budou hrdí, že se tu něco děje a organizuje. Vždyť je nakonec
jedno, jestli to organizuje město nebo Jarda či Eman, hlavně když nás to svede dohromady
a máme možnost se setkat a pobavit se nebo i poučit. Ne, nechci být jen pesimistický a vážím si podpory spousty lidí, kterým život v našem městečku není lhostejný, ale i kvůli nim
píši tento článek. Lidi, věřte mi, co to stojí energie něco pro vás připravit, a někteří lidé to
dělají velmi rádi, ale potom jsou doopravdy smutní, když se to vše mine účinkem. Proč nás
kromě stavu silnic a nadávání na poměry nic nezajímá? Vím, Černošice leží v bezprostřední
blízkosti Prahy, ale to přece neznamená, že máme rezignovat na společenský život a ujišťovat se, že jsme jen pražská noclehárna. Právě naopak bychom se měli snažit fungovat jako
normální městečko, kde místní dělají něco pro místní a v lepším případě spolu s místními.
Zkrátka žít a ne živořit a nebýt noclehárnou Prahy. Závěrem bych chtěl poděkovat všem
těm, kterým osud našeho města není lhostejný.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Rozhodčí zhodnotí chovatelskou kvalitu špiců
Klub chovatelů špiců pořádá 25. června bonitaci mladých
psů v hotelu Slánka v Černošicích. Hodnotit se bude dvacet
až třicet psů. Akce začíná v 9.00 přednáškou pro chovatele
a končí okolo poledne. Skupina rozhodčích a poradce chovu
zhodnotí stav psa a jeho kvalitu pro zařazení do chovu. Akci
posoudila veterinární správa a veterinární dovoz. Zdravotní
stav psů hodnotí pan MVDr. Petr Macků.
Za Klub chovatelů špiců Jana Stinglová

Hity v podání mladých klavíristů zazní v sále MěKS
Zveme všechny milovníky hudby na koncert mladých klavíristů učitele Pavla Hokra, který se bude konat v pátek 3. června od 17.00 v Městském kulturním středisku
na Vráži. Zazní hity, které zpívá Lucie Bílá či Aneta Langerová, skladby Ivana Mládka
a skupin Kabát a Olympic, dále Scarborough Fair a Moonlight Shadow a rovněž písnič(pb)
ky Uhlíře a Svěráka.

Černošická knihovna vyhlašuje soutěž pro malé výtvarníky
Městská knihovna vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti na téma Černošice mýma očima.
Obrázky označené jménem, adresou a věkem prosíme odevzdávejte do konce června na adresu knihovny Riegrova 228, naproti městskému úřadu. Všechny výtvory budou vystaveny
v prostorách knihovny a tři vylosované šťastlivce čeká knižní odměna.
Těšíme se, přijďte se zúčastnit nebo jen podívat!
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Praha 5 v Černošicích aneb kulturní výměna
Praha 5 a město Černošice vás zvou v sobotu 18. června na kulturní program sestavený
pro nás radnicí Prahy 5. Vše se bude odehrávat ve venkovních a vnitřních prostorách ClubKina a Sokola. Program odstartuje v 15.00 dívčí country skupina Schovanky, následovat budou taneční soubory Základní umělecké školy Music Art Praha 5 s ukázkami netradičních
tanečních stylů – country, irský step, clogging – americký country step, mexické a české
lidové tance. Poté bude následovat překvapení v podobě zatím utajovaného sólového zpěváka.
Večerní blok bude pokračovat v ClubKinu od 20.00 vystoupením kapely Broky Františka
Kanečka. Jedná se o čtyřčlennou kapelu, která má smysl pro legraci a recesi a budou nám
hrát k tanci i poslechu vše od rocku až po pop. A jelikož se jedná o výměnnou kulturní
akci s Prahou, tak se pražští mohou těšit na neděli 18. září, kdy vystoupí černošičtí v parku
(pb)
u kostela sv. Václava v Praze. Vstupé zdarma.

Řevnická dětská lidová muzika Notičky pokřtí své nové CD
Dětská lidová muzika Notičky z Řevnic pokřtí a tím také slavnostně uvede do hudebního světa svoji již třetí dlouhohrající desku. Kompaktní disk
nese název Všechno je to boží dárek a je plný lidové muziky
středních a západních Čech, ale také Chodska. Slavnostní křest
CD proběhne v rámci koncertu Notiček v neděli 19. června ve
14.30 v Lesním divadle v Řevnicích. Do hudebního světa Boží
dárek uvedou kmotři Ondřej Hejma a Stanislav Sýkora.
Pavla Petrová

Blahopřání kamarádů člověku s vřelým vztahem k lidem
V plné síle, zdraví a svěžesti se letošního 20. května dožil úctyhodných 92 let dlouholetý obyvatel Černošic Stanislav Panýrek. Neustále srší vtipem, dobrá nálada ho provází na každém kroku
a i v tomto věku má stále vřelý vztah k lidem. Přejeme mu, ať ho všechny tyto krásné lidské vlastKamarádi J. P. a Z. F.
nosti a hlavně zdraví ještě hodně dlouho provázejí. Vše nejlepší!

Brouhádka – klauniáda pro děti od tří let
Odbor kultury uvádí pohádku v rámci Dětského dne
v sobotu 4. června od 14.00 v černošickém ClubKinu. Co se
všechno může stát ve světě broučků, když se na paloučku
potkají brouk Svalík, brouk Škodík a Beruška a ještě k tomu najdou ubrečenou mravenčí kuklu. O tom se mohou
děti, ale nejenom děti, dozvědět v pohádce Brouhádce. Tato
dětská klauniáda je postavena na prvcích klasického herectví, pantomimy, žonglování, klasické klauniády v přímém
kontaktu herců s dětmi. Scénu tvoří obří model dětské
stavebnice, která umožňuje hercům stavět jednoduché ob(pb)
jekty.
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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
ANDREWS, V. C.: Zlomená křídla – román pro ženy; BATEMAN, Colin: Sean
na mušce – irská detektivka; BRAUN, Lilian Jackson: Kočka, která mluvila s duchy – detektivní román; BRYNDOVÁ, Jana: Nechci rajskou, chci lásku! – humorné povídky; BURTON, Sarah: Podvodníci, hochštapleři, sedmilháři; BÍLEK, Jiří:
První kníže, aneb předtucha moci – historický román; CHRISTIE, Agatha: Karty
na stole – detektivka; COELHO, Paulo: Záhir – psychologický román; DOERRY,
Martin: Mé zraněné srdce – příběh Židů za 2. svět. války; DOUSKOVÁ, Irena:
Hrdý Budžes – společenský román z období normalizace; HOVORKOVÁ, Marie: Pohár zázraků – alternativní léčba; JOHNSTONOVÁ, Jennifer: Jak daleko
k Babylonu – irský společenský román; KIRST, Hans Helmut: Spiknutí – válečný román; NOTHOMBOVÁ, Amélie: Atentát – psychologický román pro ženy;
PARKER, I. J.: Pekelný paraván – detektivní příběh z Japonska; PLEASANTS,
Eric: Hitlerův bastard – autobiografický román; PRESTON, Douglas: Pekelná
síra – thriller; ROBERTSOVÁ, Nora: Klíč světla – psychologický román pro ženy;
SHELDON, Sidney: Bojíš se tmy? – kriminální román; STROUD, Jonathan: Amulet Samarkandu – fantasy román; ŠEDO, Leoš: Kleště – próza z období normalizace; VONDRUŠKA, Vlastimil: Vražda v ambitu – historická detektivka.
Pro studenty a náročnější čtenáře:
FEST, Joachim: Pád Třetí říše – 2. sv. válka; FRASEROVÁ, Antonia: Královny
válečnice; FÄRBER, Mathias: II. světová válka v obrazech – fotografická publikace; HERZOG, Chaim: Válka ze dne usmíření – příběh arabsko izraelské války
v r. 1973; KONZAL, Jan: Křesťanovy slepé uličky, Zpověď tajného biskupa;
KOTĚRA, Jan: Jan Kotěra 1871–1923, Zakladatel moderní české architektury;
KRUMLOVSKÁ, Olga: Zóny zdraví a života – léčitelství; Řecký člověk a jeho
svět – život v antickém Řecku; SAUNDERS, Tim: Kóta 112 – 2. svět. válka; SHARP,
Hilary: Turistický a horolezecký průvodce západními Alpami; ŠIMÁNEK, Leoš:
Jižní Pacifik – cestopis; VAŠÍČEK, Arnošt: Sedm záhad Strážce duší – záhadné
jevy; WARE, Kalistos: Cestou ortodoxie.
Pro děti a mládež:
ALLENDE, Isabel: Les Pygmejů – dobrodružný román z Afriky; GOSCINNY,
René: Asterix a Gótové – komiks; McCOMBIEOVÁ, Karen: Dóóóst dobrá schíza
– dívčí román; PRATCHETT, Terry: Mort – fantasy román; RUDOLF, Stanislav:
Reklama na lásku – román pro dívky; STINE, R.L.: Husí kůže, Kletba egyptské
mumie – záhadný příběh; ŽÁČEK, Jiří: Já a můj svět – dětská encyklopedie.
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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.

Dík za důstojný průběh oslav konce 2. světové války
Všem, kteří se zasloužili o důstojný průběh oslav 60. výročí ukončení 2. světové války
v naší obci, děkujeme. Unikátní dobové fotografie a filmy mnohým z nás oživily vzpomínky
Zdeněk Flossmann
na tyto události, které jsme prožívali ještě jako školní děti.
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