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Keep smiling Černošice
Chystaje zavařovací láhve s vidinou kvalitní okurkové sezóny, provedl jsem revizní audit spižírny za účelem kontroly potravin staršího data výroby. Zvláště pak
procesům kvašení věnoval jsem zvýšenou pozornost,
neb vinice Na Vráži oplývaly zjara nebývalou úrodou.
I pohladil jsem bublající demižónek a do sklenice
vína nalil. Ke špičce radničního salámu, jenž svéhlavě ignoruje řezníkovu věštbu, že se do týdne zkazí,
přiložil jsem rudou feferonku. To abych nezapomněl.
Přežvykuje tuhou svalovinu mezi svazky suché cibule, jal jsem se třídit nafouknuté konzervy s domácí
paštikou, neboť jejich výbuch by s největší pravděpodobností přivodil zkázu rybízové marmeládě, která už
tak je na pokraji zhroucení z důvodu neustálého upřednostňování její meruňkové kolegyně. To už se však na
mne neodbytně sápou škvarky se sádlem, abych je
snad již posté ujistil, že skutečně nevím, ze kterého
prasete pocházejí, a lehce umaštěn věnuji zvláštní pozornost staré suché dýni. Ač dávno již za horizontem
možné konzumace, nechávám ji léta na stejném místě.
Je po dědovi. Za svůj život jich vypěstoval tuny. Já
žádnou. Vlastně jednu ano, ale ta k nám stejně přilezla od sousedů, tak nevím, jestli je to moje zásluha.
Podívejme, copak to tady máme? No nazdar, tak tohle
opravdu ne. Pokud něco nesnáším, tak jsou to zavařená
rajčata. Při pohledu na ně si vždycky vzpomenu na
školní jídelnu a povinné dětské „…děkujeme za přání“.
Brrr, nikdy jsem si je nepřál. Ale jistý efekt to přece
jenom mělo. Naučili mě děkovat i za naložený rajský.
Občas se to hodí. Jo to okurčičky v dobře okyseleném
volebním láku, to je jiná. K tomu sem tam nějaký ten
komunikační špíček, dvě tři schůzovní pivka, a to by
v tom byl čert, aby v létě nebyly Vánoce. A hele, bedna
s ořechy! Že by těch piv bylo víc?
Ne, opravdu si nechci dělat legraci. Ale také si nenechám otrávit život tím, když něco nefunguje tak, jak by
mělo. Když se radní netváří na všechny strany vstřícně,
když politika zrovna dvakrát nevoní, když se jednoduché věci komplikují, nebo když je někdo makovej
a jinej takovej. To je pořád málo k tomu, abych bez
radosti mlsal v obecním špajzu. Pořád málo k tomu,
abych zanevřel na tohle město. Pořád málo k tomu,
abych nebyl tak trochu smiling.
Michal Strejček

ze zasedání rady
Ze zasedání městské rady
dne 25. 6. 2003
l Rada města ukládá odboru investic uveřejnit projekty intenzifikace trati Praha Smíchov – Řevnice v budově MěÚ, připravit
projekty na prezentaci pro občany, která se
uskuteční 16. 7. 2003 od 18.00 hod. v prostorách Clubu KINO.
l Rada města souhlasí se stavbou bazénu
na pozemku parc. č. 1734/11 (Školní), s přístavbou rodinného domu čp. 654 (K Višňovce), se stavbou RD (včetně oplocení) na
pozemku parc. č. 2917/108 (Mokropeská),
se stavbou RD a demolicí chaty na pozemku parc. č. 1310, 1311 (Erbenova), se
stavbou RD (včetně oplocení) na pozemku parc. č. 1682/30, 1682/57 (Lada střed),
s nástavbou RD čp. 1120 na pozemku parc.
č. 2088 (Kladenská), s dělením pozemků
parc. č. 4917 a 4874/7 (Křižárna), s dělením
pozemku parc. č. 4118/1 (Lesní) a nesouhlasí
se stavbou rodinného domu na pozemku parc.
č. 4480/2, 4481 (Topolská) a žádá o vyjádření Povodí Vltavy.
l Rada města ukládá investiční komisi

posoudit návrh projektové dokumentace
kanalizace, vodovodu, komunikace a plynovodu v lokalitě Na Ladech (GEODET-ALPIN) a ukládá odboru investic projednat smlouvu o budoucí darovací smlouvě
o převodu komunikace a sítí do majetku
obce s JUDr. Váchou.
l Rada města ukládá investiční komisi

zařadit do plánu investic vybudování
vodovodu a kanalizace v ulici U Vodárny.
l Rada města bere na vědomí petice občanů
týkající se „Centra Vráž“ s kladným i záporným stanoviskem.
l Rada města ukládá pí starostce jednat
s ČMP o dokončení 5 kusů plynových přípojek (Berounská ul.) a odboru investic podmínit vydání souhlasu s kolaudačním rozhodnutím předáním digitálních podkladů projektů
městskému úřadu a předáním opravených
povrchů komunikací do majetku města.
l Rada města konstatuje, že možnost
napojení uvedené nemovitosti v ulici Sme-

tanova na vodovod je jen ze dvou stran;
odvodnění dešťových vod není v současné
době reálné – bude řešeno ve studii dešťové
kanalizace v obci, která se zpracovává.
l Svod dešťových vod (cesta z Višňovky na
Horku) bude řešen v návaznosti na studii
koncepce dešťové kanalizace.
l Rada města bere na vědomí, že informační schůzka o změnách územního plánu
pro občany trvale bydlící v zátopové oblasti
může být svolána až bude jasné, o jaké změny ÚP se jedná.
l Rada města určuje místostarostu A. Rádla

jako zástupce města k losování 3 zájemců
o byty v nástavbě bytového domu (Riegrova
ulice).
l Rada města bere na vědomí, že v součas-

né době se na SFŽP projednává možnost dodatečné možné dotace na popovodňové akce
tj. proplach kanalizačního potrubí, výměna
čerpadel na ČOV.
l Rada města schvaluje návrh výběrové komise na realizaci akce „Kanalizace Topolská“
a určuje firmy v tomto pořadí:
1. místo ZEPRIS
14 223 182 Kč
2. místo VAKSTAV
15 179 423 Kč
3. místo VHS Benešov
18 502 373 Kč
4. místo EKIS
22 104 848 Kč
5. místo Stavitelství Řehoř 21 240 694 Kč
l Rada města schvaluje návrh výběrové komise na projektovou dokumentaci akce „Komunikace“ a určuje firmy v tomto pořadí:
1. místo SUDOP Praha, a.s.
761 670 Kč
2. místo PPS, s.r.o.
1 174 500 Kč
3. místo Milota Kladno, s.r.o. 1 375 500 Kč
l Rada města souhlasí s rozdělením zlepšeného hospodářského výsledku ZŠ za rok
2002: 20 % do fondu odměn a zbylou část do
fondu rezerv.
l Rada města souhlasí s úhradou opravy topení v MŠ I. z rozpočtové rezervy.
l Rada města doporučuje ke schválení zastupitelstvu navýšit rozpočty školských zařízení
na vrub všeobecné rezervy – platy školských
zařízení; nutná rekonstrukce z důvodu zpřísněných hygienických nároků.
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l Rada města ukládá Sboru dobrovolných
hasičů provést preventivní prohlídku břehů
řeky.
l Rada města ukládá Ing. Sajdlovi připravit
počítač včetně tiskárny pro případ zasedání
povodňové komise a zajistit připojení na
internet.
l Rada města ukládá městské policii vytipovat místa vhodná pro umístění informačních
tabulí.
l Rada města ukládá odboru informatiky
dodat podklady pro „zadání zakázky malého
rozsahu“ včetně seznamu firem, které budou
osloveny; po organizační stránce zajistí výběrové řízení odbor investic a jmenuje komisi
pro otevírání obálek a posouzení nabídek
ve složení: Doc. Ing. V. Řepa, Ing. B. Sajdl,
Ing. L. Koubek.
l Rada města souhlasí s koncepcí vypsání
poptávky po spolupráci na designu a zprovoznění webových stránek města.
l Rada města souhlasí s vyplacením mimořádné odměny řediteli ZŠ Černošice
PhDr. Z. Mouchovi Csc.

Správa vodovodů a kanalizací
V roce 1999 se městu Černošice po
několikaletém jednání podařilo převést
vodohospodářský majetek na našem katastru z vlastnictví Středočeských vodovodů
a kanalizací na město Černošice. Od téhož
roku město spravuje vodovody a kanalizace prostřednictvím jednoho ze svých
odborů. Již po odchodu Ing. Patáka, který
je pro Ministerstvo zemědělství odborným
garantem, mělo město vážné problémy
s personálním zajištěním uvedené činnosti.
Otázka formy správy vodovodů a kanalizací
byla opět otevřena v současné době, jelikož odchází stávající vedoucí odboru VaK
Ing. Zimová.
Po zvážení současné situace bylo rozhodnuto, že bude zveřejněn záměr pronájmu
vodohospodářské infrastruktury, a to na dobu
pěti let za předpokladu zachování stávajících
cen vodného a stočného po celou dobu trvání
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smluvního vztahu. Město od pronajímatele
požaduje za pronájem jednorázově uhradit
částku, která by přiměřeně odpovídala předpokládanému zisku z provozu ve vlastní režii. Uvedené prostředky bychom rádi použili
na rozšíření vodohospodářské infrastruktury
ještě v letošním roce, jelikož i město bude od
příštího roku platit při výstavbě infrastruktury vyšší DPH.
Ráda bych na tomto místě zdůraznila, že
město nezvažuje odprodej vodohospodářské infrastruktury ani pronájem na 50 let,
jak k tomu přistoupila některá jiná města,
jelikož se domníváme, že naši obyvatelé
by se v otázce cen vodného a stočného stali
rukojmími nového vlastníka, na jehož dodávkách by byli životně závislí.
Helena Langšádlová, starostka

Zápis do tanečního oboru ZUŠ
Zápis do Taneční oboru a lidového souboru Pramínek Základní umělecké školy
Černošice na školní rok 2003/2004 pro děvčata a chlapce od 5 let proběhne od 25. 8.
– 5. 9. 2003.
Kontakt: ZUŠ, Střední ulice č. 403, tel.
251 641 480, vedoucí tanečního oboru Marcela
Látalová, tel. 251 642 431, 607 650 758.

Zájmové kroužky pro děti v MŠ
Mateřská škola Černošice Mokropsy,
Topolská 518, nabízí na školní 2003 – 2004
placené zájmové kroužky pro všechny děti
(i pro děti, které nejsou zapsány k docházce do MŠ) ve věku od 3 do 8 let. Jedná se
o tyto kroužky:
Výtvarný kroužek – kreslení, malování,
práce s barvami na sklo, textil, porcelán,
stříhání, lepení, skládání, modelování, práce
s přírodním materiálem, nové techniky (savová, ubrousková) atd.
Tento kroužek je určen pro děti ve věku od
4 do 8 let.
Sportovní kroužek – všestranné procvičení
těla, kolektivní hry míčové i jiné, cvičení
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na nářadí, s náčiním, závodivé hry, hudebně
– pohybové hry, aerobik atd.
Tento kroužek je určen pro děti ve věku od
3 do 8 let.
Hudebně-pohybový kroužek – nácvik a zpívání dětských, lidových, trempských písniček,
hra na nástroje Orffova instrumentáře, poslech
hudby klasické i jiné, tanečky, lidové tance,
vyjádření hudby pohybem, country tance,
aerobik atd.
Tento kroužek je určen dětem ve věku od
3 do 8 let.
Dramatický kroužek – hraní divadla, loutkového a maňáskového divadla, pohybové
vyjádření, pantomima, dramatizace pohádek
i příběhů ze života, výroba loutek a maňásků,
kulis a kostýmů, tvořivá dramatika, procvičování správné výslovnosti pomocí básniček
a říkadel, jazykolamy atd.
Tento kroužek je určen pro děti ve věku od
4 do 8 let.
Přírodovědný kroužek – poznávání rostlin,
zvířat, výroba herbáře, ochrana přírody a živočichů, pozorování přírody, změn v přírodě
během roku, pěstování rostlin, objevování
přírodních zákonitostí pomocí názorných
pokusů, tábornické dovednosti, vytváření
kladného vztahu k přírodě, ekologické aktivity atd.
Tento kroužek je určen pro děti ve věku od
5 do 8 let.
Děti budou rozděleny podle zájmu o jednotlivé kroužky a podle věku do skupin po
10, maximálně 12 dětech. Tím bude zaručen
dostatečný individuální přístup a práce s jednotlivými dětmi. Každý kroužek potrvá hodinu (60 minut) a bude se konat vždy 1 x týdně
v budově školky.
Pokud máte zájem přihlásit vaše dítě do
některého z nabízených kroužků, můžete tak
učinit od 18. srpna prostřednictvím telefonu
nebo faxu 251 642 185, mobilního telefonu
606 172 758, e-mailu ms2-cernosice@volny.cz
nebo osobně ve školce. Těšíme se na vás.

Informace o volbě do rady
školy
V červnu 2003 proběhla písemnou formou
volba do rady školy z řad rodičovské veřejnosti. Vzhledem k tomu, že se volby nezúčastnil potřebný počet voličů (tj. jedna třetina
zákonných zástupců žáků základní školy),
bude se volba na podzim 2003 opakovat.
V. Ottomanská

Domácí sociálně zdravotní péče
Staří a nemocní lidé se většinou doma, ve
svém prostředí a u své rodiny, cítí lépe než
v nemocnici nebo v ústavu sociální péče.
Jde o dobu, kdy člověk v důsledku vyššího
věku, nemoci nebo úrazu začne mít potíže
zdravotní a s nimi i potíže sociální. Je obvykle daleko lepší, když dokáže tyto své potíže
zvládnout doma, byť s vydatnou pomocí členů rodiny, zdravotníků, pečovatelské služby
a nejbližších přátel ze svého okolí.
Jaká je současná možnost získat do rodiny
zdravotní sestru k ošetření a pomoci rodině
v obtížné situaci?
O domácí sociálně zdravotní péči může požádat osoba, která tuto pomoc potřebuje, nebo
člen rodiny, sociální pracovnice nemocnice
odkud nemocný přichází do domácí péče, sociální odbor obce, soused. Požádají buď ošetřujícího lékaře, nebo instituci Farní Charity či
zdravotní sestru Charity.
Kontakty: Farní Charita Neratovice, Kojetická 1021, tel. 315 686 896.
Dům pečovatelské služby, Černošice, Vrážská 1805 tel. pracovny sester: 251 642 331
linka 64, 251 641 285 linka 64, 251 641 270
linka 64.
Zdravotní sestry: Eva Broučková, tel.
737 344 358, Anna Brožová, tel. 605 548 677,
Pavla Odáňová tel. 608 056 673, Hana
Platzerová, tel. 728 586 566.
Farní Charita si pronajala v nově postaveném DPS v Černošicích od obecního úřadu
dvě místnosti pro pracoviště sester poskytují-
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cích domácí péči v regionu. Zde v podmínkách
zdravotního pracoviště bude některá ze sester
pravidelně přítomná, aby mohla ošetřit obyvatele DPS, své klienty, kteří budou moci přijít
na ošetření. Občané města budou mít možnost
se k sestrám přijít o čemkoliv poradit nebo požádat o pomoc. Pracoviště budou také využívat
odborní lékaři k provádění cílené péče.
Úřední hodiny pracovny Charity v DPS:
pondělí 10 – 12 hod., úterý 9 – 10 hod., čtvrtek 9 – 10 hod.
Postup je takový, že zdravotní sestra
Charity navštíví potřebnou osobu, zjistí,
co je třeba u klienta vykonat, sepíše s ním
a s jeho rodinou dohodu o zdravotně sociální
péči. Poté projedná s ošetřujícím lékařem,
které zdravotní výkony lékař požaduje a zda
s péčí u klienta souhlasí. V případě souhlasu
vystavuje ošetřující lékař sestře domácí péče
poukaz na ošetření. Po skončení měsíce pak
zdravotní sestra ošetřovatelské úkony vykáže
a lékař je potvrdí. Na základě tohoto poukazu
zdravotní pojišťovna proplatí Charitě výkony
zdravotních sester. Charita potom z těchto
prostředků platí zdravotním sestrám mzdy
podle mzdových předpisů. Sociální práce vykonávaná zdravotními sestrami není nijak vykazovaná a záleží na obětavosti jednotlivých
sester, kolik času svému klientovi věnují.
O tom, zda bude možné domácí péči poskytnout, rozhodují hlavně kapacitní možnosti zdravotních sester. Je li kapacita, dohodne
se zdravotní sestra s ošetřujícím lékařem na
druhu a frekvenci poskytované zdravotní péče. Jde vždy o výpomoc v obtížné situaci. Na
celodenní nepřetržitou péči, hlídání na zavolání a podobně, není tento druh péče zařízen.
Tuto sociální péči poskytují zdravotní sestry
jen dle situace a záleží jen na nich, zda mohou a jsou schopny pomoci. Takovéto sociální služby se postupně v některých místech
začínají řešit. V Černošicích, Dobřichovicích
a Řevnicích máme pečovatelskou službu,
která částečně další potřebu sociální práce
řeší za úplatu, ale i tady jsou dosud kapacitní
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možnosti daleko za skutečnými potřebami
našich občanů. Podrobné informace o možnosti získat pečovatelskou pomoc mohou
poskytnout sociální pracovnice obecních
úřadů.
Potřebný člověk a jeho rodina mohou
dohodu uzavřenou s pracovnicí Charity
kdykoliv vypovědět, právě tak jako může
rozhodnout o ukončení zdravotních výkonů
u pacienta ošetřující lékař, nebo sociálně
zdravotní práci může ukončit zdravotní sestra, která ji poskytuje.
Staří a nemocní lidé se většinou doma, ve
svém prostředí a u své rodiny, cítí lépe než
v nemocnici nebo v ústavu sociální péče.
Jde o dobu, kdy člověk v důsledku vyššího
věku, nemoci nebo úrazu začne mít potíže
zdravotní a s nimi i potíže sociální. Je obvykle daleko lepší, když dokáže tyto své potíže
zvládnout doma, byť s vydatnou pomocí členů rodiny, zdravotníků, pečovatelské služby
a nejbližších přátel ze svého okolí.
Mgr. Anna Brožová, Černošice

O integrované domácí sociálně zdravotní
péče o staré a chronicky nemocné občany
jak ji dosud řešíme a jak by měla tato péče
vypadat v blízké budoucnosti, naváže článek
v příštím čísle Informačního listu.

Postup při řešení komunikační sítě v Černošicích
Důvodem navrženého řešení je optimálně
využít prostředky, které je město schopno
uvolnit na rekonstrukci ulic, a zároveň připravit podmínky k budoucímu maximálnímu rozptýlení dopravy realizované v katastru města.
Ulice se dělí na páteřní, obslužné a dojezdové.
Páteřní a obslužné řeší komise investiční,
dojezdové řeší TS.
Ulice, které nejsou ulicemi páteřními či obslužnými a TS je z technických důvodů řešit
nemohou, řeší komise investiční a připadá pro
ně v úvahu buď obnova původního povrchu,

informace z radnice
nebo povrch penetrační, výjimečně povrch
jiný, vyžadují-li si to specifické poměry.
Z ulic sestavuje investiční komise seznamy.
Seznam zohledňuje vedle dopravního významu především následující kriteria:
1) dešťové odvodnění (sklon, návaznost), 2) počet obyvatel v ulici, 3) rovnoměrnost rozmístění
rekonstrukce ulic ve městě, 4) rekonstrukce po
skupinách 7 ulic, 5) stávající existence V+K.

Seznam TS zohledňuje rovnoměrnou lokaci v území a počet obhospodařovaných trvale
bydlících.
Ulice, které se realizují na základě seznamu investiční komise, se realizují z prostředků vyčleněných na investice, tj. X z částky
z 34 % disponibilního rozpočtu + X z částky
z budoucího investičního fondu (do kterého
budou směrovány příjmy z prodeje nevýnosových městských aktiv).
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informace z radnice
Seznam ulic určených k realizaci prostřednictvím Technických služeb

Ulice, které jsou vyčleněny k řešení v investiční komisi, se řeší dodavatelsky v celém
rozsahu.
Ulice vyčleněné k realizaci prostřednictvím
TS se realizují z částky vyčleněné v rozpočtu
na TS + eventuálně i z upraveného materiálu
získaného po odbagrování řeky.
TS přijmou jednu osobu na technický
dozor a pokládka penetračního povrchu se
rovněž řeší dodavatelsky.
Z ulic se vytvářejí ucelené skupiny, které
se zadávají k realizaci současně.
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Postupuje se tak, že se v rámci skupiny
začne vždy s ulicí, která je první na seznamu,
a pokračuje se k ulici poslední a pak se pokračuje novou skupinou.
Město do každého typu ulice (průjezdná,
obslužná, dojezdová) vkládá pouze základní
standard vybavení, odpovídající kategorii ulice (kvalita povrchu, forma odvodnění, počet
jízdních pruhů, řešení pro pěší).
Standard průjezdných a obslužných ulic
je definován v seznamu ulic navržených
k realizaci.

informace z radnice
Pro ulice, které jsou určeny k realizaci
prostřednictvím TS, se v nejbližších 10 letech za standard považuje penetrační povrch
s odvodněním v zeleném pásu (pokud projekt
řešení dešťové kanalizace nevyžaduje jinak),
chodník jako privátní investice se povoluje
pouze tak, aby nebylo dotčeno zvolené řešení
odvodnění.
Ulice, které jsou zařazeny jako dojezdové,
ale mají nadstandardní vybavení (dle přijaté
klasifikace), se obnovují ve stávajícím standardu.
Ulice nebo úseky ulic, u kterých nebudou
vyřešeny vlastnické vztahy ve prospěch
města darovací smlouvou, vypadávají ze
seznamu.
Zapojení soukromého kapitálu je možné,
a to takto:
Pokud má někdo zájem o přednostní realizaci konkrétní ulice z přiložených seznamů,
je to možné za předpokladu, že se bude finančně podílet na realizaci stavební akce.
V případě, že žadatelé požadují kvalitu
vyšší (jiný typ povrchu nebo odvodnění,
chodník navíc), veškeré náklady nad schválenou kategorii hradí žadatelé.
V případě zástavby nového území je součástí územního rozhodnutí smluvní zajištění
100 % podílu žadatele na vybudování komunikací v předepsané kvalitě.
A. Rádl

Zprávy z Domu s pečovatelskou službou (DPS)
Ošetřovatelská domácí zdravotní péče
Od května 2003 se v DPS v prostorách
přízemní ordinace a čekárny začíná rozbíhat
provozování ošetřovatelské domácí zdravotní
péče Farní charitou Neratovice a od ledna
2004 by měl být zahájen provoz stacionáře
pro seniory.
Klienty výše uvedeného centra nebudou
jen obyvatelé DPS, ale celých Černošic,
v případě stacionáře i okolních obcí. Proto

věřím, že po nezbytných stavebních úpravách
vznikne v našem městě centrum, které pro
své obyvatele seniorského věku bude nabízet
různé aktivity.
Internet pro seniory
Jednou z prvních aktivit je možnost naučit
se pracovat s počítačem a internetem. V DPS
proběhne kurs pro seniory z Černošic, ve
kterém budou vyloženy základy práce s počítačem i možnosti internetu. Kurs i následné
využívání je pro seniory zdarma. Pokud
máte zájem, prosím, abyste se na adresu či
telefon uvedené v závěru informací přihlásili.
K absolvování kursu nemusíte být vlastníky
počítače. V jídelně DPS byl pro tyto příležitosti instalován PC, který bude pro přihlášené
zájemce volně a zdarma přístupný.
Sběrné místo čistírny šatstva
Znovu upozorňujeme obyvatele Černošic,
že v DPS byla otevřena pobočka mokropeské
čistírny. Je tedy možné využít každý den od
8.30 do 10.00 hod., v pondělí a ve středu i od
15.00 do 17.30 hod. těchto služeb.
Hodiny pro veřejnost
Od září 2003 nabízíme hodiny pro veřejnost
každé pondělí a středu od 10.00 do 11.30 hod.
V tuto dobu bude v DPS přítomná vedoucí
připravená zodpovědět vaše dotazy k provozu,
činnosti, možnosti přijetí do DPS a jiné.
Oslavy narozenin občanů – seniorů Černošic v DPS
Město Černošice bude od září 2003 pro
své občany – seniory pořádat v Domě s pečovatelskou službou oslavy narozenin. Tyto
oslavy by se mohly stát příležitostí nejen pro
jubilanty, ale i jejich příbuzné či známé se
setkat a pobýt spolu. První setkání spojené
s oslavou narozenin těch, kteří se narodili
v červenci, srpnu a září, se uskuteční v pondělí 8. 9. 2003 od 17.00 hod. v jídelně DPS.
Srdečně zveme.
Telefonní čísla do DPS: 251 641 240,
721 301 911.
H. Řepová
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Otevřený dopis panu Fajfrovi,
občanovi města

ních listů jsem Vám též přiznal právo, aby
s Vaším životním pocitem byla seznámena
i širší veřejnost.

Vážený pane Fajfre,

Vaše sebevyjádření má však jeden, z mého
pohledu závažný, nedostatek.

městská rada mi uložila milou povinnost
vyjádřit Vám tímto otevřeným dopisem
poděkování města Černošice za to, že jste
v sobě před několika lety našel dostatek prosté, neokázalé, ale velmi potřebné občanské
angažovanosti a pro děti z Vaší ulice a přilehlého okolí jste na vlastní náklady zřídil na pozemku, který jste si pronajal od města, pěkné
veřejné hřiště. Názorně jste tak předvedl, že
i malý čin je víc než mnoho řečí.
Přál bych našemu městu více takových lidí,
kteří místo pasivní kritiky či lhostejné nevšímavosti v sobě dokážou nalézt ten kouzelný
pocit, který přináší činorodé zapojení se ve
prospěch lidí, které mnohdy ani neznáme,
ale přeci cítíme, že jsme s nimi spojeni tím,
že žijeme ve společném prostoru. Protože
bez toho, že by každý z nás nabídl ze sebe
alespoň o maličký kousíček více, než je nezbytně třeba, nelze očekávat, že náš svět bude
příjemné místo pro život.
Vy jste, pane Fajfre, takový kousek navíc
nabídl, a já Vám za to jménem celého města
ještě jednou upřímně děkuji.
Aleš Rádl, místostarosta města Černošice

Ještě dovětek:
územně plánovací komise v blízké době
vytipuje několik pozemků, jež jsou s ohledem na umístění v katastru města vhodné
ke zřízení městských veřejných hřišť. Město
Černošice proto hledá případné sponzory,
kteří by byli ochotni se na úpravě těchto prostor spolupodílet.

Odpověd na dopis pana
Štechy, který byl uveřejněn
v minulém čísle IL
Vážený pane Štecho,
jako demokrat Vám přiznávám plné právo
na názor a jako člen redakční rady Informač-
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Na tom, že v Černošicích není dosud vše
tak, jak bychom si já i Vy asi přáli, se jistě
shodneme. Rozdílný názor však asi budeme mít na to, jakým způsobem se věci, se
kterými nejsme spokojeni, dají změnit. Já
si myslím, že kdo chce pohnout světem,
musí nejprve pohnout sám sebou, a pokud
například takové vyjádření, jako je to Vaše,
není současně doprovázeno i nějakou osobní
pracovní aktivitou, pak na daném stavu věcí
změní jen pramálo.
Myslím, že daleko cennější než Vaše písemné konstatování nepořádku, který jste
zaregistroval během procházky, by například
byla Vaše aktivní účast na akci „Úklid města
ke dni Země“, kterou naše město, tak jako řada jiných měst, uspořádalo brzy na jaře a v IL
to s dostatečným časovým předstihem veřejnosti oznámilo. Ze čtyř tisíc našich obyvatel
se nás sešlo 30, a i těch třicet statečných dokázalo nasbírat více než 50 pytlů smetí a zbavit město jednoho starého vraku a ošetřit památný dub na Vráži. Když přijdete napřesrok
i Vy, bude nás možná alespoň o jednoho více
a práce nám půjde lépe od ruky.
Pořádek v obci bere totiž dnes rada města,
jíž jsem členem, velmi vážně. Navázali jsme
proto již například spolupráci s profesionální
firmou, která se zabývá celoplošným úklidem
měst vysokovýkonnou technikou. Že je to
vzhledem k řadě specifických okolností, souvisejících s celkovou kvalitou naší uliční sítě,
práce vpravdě sisyfovská, dobře víme, ale
přesto jsme připraveni v těchto celoplošných
úklidech pokračovat. Snad po několika akcích tohoto typu celoplošného úklidu už konečně začne být vidět skutečný efekt. Rovněž
Technické služby jsou ve větší míře než
dříve zapojeny do akcí spojených s úklidem
a údržbou města. Bohužel celkové zanedbání

informace z radnice
našeho města, nastřádané v některých oblastech 40letou nečinností, dosáhlo již takového
stupně, že nelze vážně očekávat, že se vše
změní jako mávnutím kouzelného proutku,
jen když 10 zaměstnanců Technických služeb
začne svou práci lépe organizovat.
Ve svém dopise podrobně popisujete konkrétní neplechu, kterou jste kolem sebe během
Vaší vycházky viděl. Osobně jsem prověřil, že
Městská policie od Vás nezaregistrovala ani
jedno podání. Totéž platí i o Technických
službách, ani zde nemají od Vás ani jedno
upozornění na nějaký nedostatek.
Jak chcete řešit takové problémy, jako jsou
načerno vypouštěné fekálie, pálení listí či zakládání černých skládek, když kolem nich Vy
jako přímý svědek pouze projdete a teprve za
několik dní a nebo týdnů o nich napíšete do
novin?

Městská policie i Technické služby dostávají od ostatních spoluobčanů denně řadu
podnětů a jejich kapacita je i díky tomu využita již téměř na maximum, ale jsem si jist,
že na řešení Vašich podnětů by čas nalezli.
A řekl bych, že by Vám to nezabralo více
času než psaní zmíněného dopisu.
Vážený pane Štecho, ve Vašem dopise je
věta „zkusme s tím něco začít dělat“. Pokud
to myslíte vážně, adresujete pro začátek
k rukám městské rady žádost o Vaše zařazení
do komise pro životní prostředí. Osobně se
zasadím o to, aby Vaší žádosti bylo vyhověno
a Vy jste tak získal možnost seznámit se s řadou lidí, kteří už s tím „zkouší něco udělat“.
Věřím, že Vaše činnost v této komisi bude pro
naše město přínosem.
Aleš Rádl, místostarosta
a spoluobyvatel města Černošice

názory a ohlasy
Názor proti názoru

města, že i oni musí pracovat pro blaho města
v souladu s platnými zákony a předpisy.

Snad by ani nebylo nutné reagovat na otevřený list pana Tomáše Kopačky v IL čísle
6/2003, str. 22 – 23, protože každý máme
právo na vlastní názor a jejich dlouhodobé
výměny čtenáře zpravidla unavují.

Je také třeba poopravit pana Kopačku
v tom, že kritický pohled na vybudování Centra Vráž v podobě, jaká byla dosud postupně
prezentována, není věcí egoismu nebo konzervativního staromilství. Podobný záměr jistě
najde podporu za předpokladu, že se oprostí
od sobeckých podnikatelských zájmů a bude
respektovat nejen schválený územní plán, ale
i potřeby a představy spoluobčanů. V tom je
totiž ta pravá podstata problému.

Je však třeba se ohradit proti tvrzením,
že se cosi děje „za pomoci mystifikace“, že
„prostředky, kterými se brojí proti tomuto
projektu (Centra Vráž), již překročily meze
slušnosti a rozumného uvažování“, že letáky,
které se objevily v Černošicích, se vyznačovaly „absolutně demagogickým textem a lživými informacemi“ apod.
Údaje, které pan Kopačka napadá a kvalifikuje jako lživé (ostatně frekvence výrazů lhát,
lží, lživými je v jeho textu až pozoruhodná),
byly řádně ověřeny na patřičných místech
včetně Městského úřadu Černošice. Skupina
obyvatel Vráže, mezi něž patří i autorka letáků, volila v dané chvíli všechny dostupné
prostředky k tomu, aby blíže informovala
spoluobyvatele a přesvědčila volené zástupce

Jan a Marie Schejbalovi

Vážení spoluobčané,
chtěl bych reagovat na některé příspěvky,
které byly otištěny v Černošických listech
č. 6, a protože vím, že jste je všichni pozorně
četli, budu se na ně ve zkratkách odvolávat.
Takže začínám:
Stanovisko VPMČ k projektu Centra Vráž
(str. 21) – je hezké, že tato strana zaujala
stanovisko, ale bohužel až poté, kdy aktivita
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názory a ohlasy
občanů dala podnět k veřejným setkáním se
zástupci města a IBS Rokal.

žádané informace či doklady nebo hysterické
dožadování se asistence Městské policie.

Občané města Černošice a přátelé zdravého
rozumu (str. 22) – bude pisatel usilovat o byt
v plánované výstavbě? Jak budou naši starší
spoluobčané kličkovat mezi parkujícími auty
při cestě do lékárny či ordinace, nebo případně při cestě za nákupy do obchůdků?

Pavel Frank

Některé formulace jsou hrubým napadáním občanských práv všech, kteří chtějí vyjádřit svůj názor všemi dostupnými prostředky
a apelovat tak na naše zastupitele, které jsme
si sami, snad ovlivněni jejich proklamacemi
(možná neuváženě), zvolili, aby konali pro
voliče a občany města a ne pro obchodní
aktivity podnikatelů.
Suma sumárum pro ty, co tam nebyli
(str. 24) – pohled na výstavbu v Letech, kde
dominantní budova připomíná koncentrační
tábor ve Vietnamu či v Koreji vč. střílen. Co
na to říkají obyvatelé Let? Líbí se jim to?
Dravci a savci (str. 27) – srovnávat výšku
sloupu veřejného osvětlení (trubka průměr
108 mm) s monstrem z betonu a cihel je zavádějící a dost lidí to může poplést, nicméně
je to pozitivní, protože budovy „Centra“ mají
být i vyšší, takže bychom se mohli shodnout
na tom, že výška sloupu je jakýmsi středem.
Proč nelze pozemky využít pro výstavbu
školky a sportovišť, když víme, že MŠ v Husově ulici je problematická kvůli restitucím?
Tato varianta se IBS Rokal nelíbí? Co znamená „nedotknutelnost práv občanů“, když noví
majitelé bytů v „Centru“ budou koukat do
talíře těch „dole“ a transportovat jim všechnu
povrchovou vodu do zahrad?
Pro získání statutu města nám chybí 280
občanů, přestože se v Černošicích staví a staví. Noví majitelé jsou zřejmě hlášeni jinde
a své nemovitosti pronajímají.
Ještě jedna věc: někteří zástupci města
zřejmě soudí, že občané jsou tu pro ně a ne
naopak, potom arogantní vystupování s rukama v kapsách či neochota poskytovat všechny
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Fakta o Centru Vráž
Předkládám Vám k přečtení a posouzení
fakta, která jsem zjistila na Městském a Stavebním úřadě v Černošicích.
Na počátku všeho byl nepřijatý dar. Restituenti pan Dlouhý a paní Nováková nabídli obci
darem 1/3 pozemku mezi ulicemi Vrážská,
Táborská a Mokropeská pod Kulturním střediskem. Paní starostka tuto darovací smlouvu
(čj. 8872) nepodepsala a není schopna své
počínání zdůvodnit.
Dne 16. 10. 02 se uskutečnilo zasedání městské rady, která na něm dala souhlas s vydáním
územního rozhodnutí na výstavbu Centra Vráž,
ale tuto skutečnost vůbec neuvedla ve zprávě
ze zasedání rady v Informačních listech 11/02,
ačkoliv jde o projekt velkého významu. Navíc
v zápise ze zasedání rady je uvedena firma
Gringo a stavební úřad vydal územní rozhodnutí firmě Grido.
O předloženém projektu na výstavbu Centra
Vráž vůbec nejednalo zastupitelstvo, i když se
v něm počítá s demolicí kulturního střediska,
které je majetkem obce. Žádost firmy Grido
o vydání územního rozhodnutí z 30. 10. 02
měla v příloze souhlasný dopis starostky
(čj. 6486/02) z 5. 11. 02.
Stavební úřad vydal dne 23. 12. 02 územní
rozhodnutí čj. výst. 7242/02/P1733-úr-Lu firmě Grido/IBS Rokal na výstavbu Centra Vráž.
Toto územní rozhodnutí je ovšem v rozporu
s územním plánem Města Černošic, schváleném vyhláškami 19/96 a 29/98. Územní
plán v této lokalitě povoluje pouze veřejně
prospěšné stavby a veřejnou zeleň. Zakázány
jsou veškeré činnosti, které narušují pohodu
prostředí. Pro Černošice jsou povoleny jenom solitérní domky, které musí odpovídat
dosavadní zástavbě. Projekt firmy Grido/IBS
Rokal zamýšlí na ploše 120 x 90 metrů postavit 8 objektů se 65 bytovými jednotkami,

názory a ohlasy
113 parkovacích míst a výška staveb se má
pohybovat okolo 14 m.
Územní rozhodnutí bylo oznámeno dne
31. 12. 02 veřejnou vyhláškou a vůbec nebyli
obesláni přímí sousedé. Proti rozhodnutí byla
podána dvě odvolání a tato nebyla ve 30tidenní lhůtě předložena stavebním úřadem
odvolacímu orgánu k přezkoumání.
Dne 2. 5. 2003 byl ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podán návrh na přezkoumání
tohoto územního rozhodnutí mimo odvolací řízení. Nyní očekáváme, jak toto mimoodvolací
řízení dopadne.
Daniela Göttelová

Věc: Výstavba Centra Vráž
– ANO
Vážená paní starostko,
s velkým rozhořčením sleduji diskusi na
téma výstavba Centra Vráž. Stavím se plně
za podporu výstavby této jedinečné akce,
tak nezbytné pro moderní a pohodlný život
v Černošicích.
Za všechny argumenty pro kladné stanovisko moje a mojí rodiny mluví současná
skutečnost, že město Černošice není ani obcí
ani městem, že je bez modernější infrastruktury základních služeb, tak potřebných pro
pohodlný život v této uspěchané době.
Věřím, že mluvím jménem všech, kteří po
celodenní práci rádi stráví volný čas aktivnějším odpočinkem a nemusí utrácet drahé hodiny dopravou nebo chozením po Černošicích,
aby si mohli nakoupit, zajít k lékaři, do lékárny, na poštu apod.
Jsem velmi znechucen konservativními
názory některých obyvatel, kteří strkají hlavu
do písku před nezbytnou realitou kvalitnějšího bydlení a života jen za cenu nějakého
relativního klidu nebo zajetých kolejí jejich
způsobu žití v Černošicích.
Nejsem starousedlík. Když jsem se přestěhoval do Černošic, měl jsem v úmyslu také
přispět pro rozvoj obce v rámci možností
svých aktivit.

Pokud by však zvítězila konservativní
stanoviska nad zdravou snahou zlepšit dosud
nevyhovující infrastrukturu služeb obce, nevidím smysl v takové lokalitě dále žít.
Ujišťuji Vás, že po konsultaci se svými
přáteli z Černošic a sousedy z mého okolí
všichni zaujímají rovněž kladné stanovisko
k plánované výstavbě. Věříme, že zdravý
rozum nakonec zvítězí.
S pozdravem Ing. Jan Štětina,
Na Ladech, Černošice

Vážení čtenáři
Jestliže jsme při koncipování Infolistu
měli v úmyslu posílení nezávislé informovanosti prostřednictvím publikačního
prostoru věnovaného Vašim názorům, měli
jsme samozřejmě také na paměti úskalí,
jež takto pojaté informační médium přináší. Mimo nutnosti neustálého vyvažování
politického vlivu to předpokládá v maximální možné míře vyhnutí se redakčním
úpravám Vašich příspěvků, včetně zamítnutí
jejich publikování. To však na druhou stranu
znamená vzdát se v tomto směru jakékoli
redakční práce, což také není zcela možné.
Minimálně z důvodu zodpovědnosti za naplňování smyslu Infolistu. Hledání hranice,
kdy Vaše příspěvky jsou naplněny legitimní
obsahovou věcností, informační hodnotou
a názorovou pestrostí, a kdy této mety nedosahují, či naopak ji v jistém smyslu překračují, je na pozadí politického schématu
složení redakční rady vskutku nadlidský
úkol. Přesto s rizikem nařčení z cenzury
nám nezbývá než tento úkol přijmout, a to
především proto, že do budoucna nechceme
Infolist profilovat pouze jako technický
prostor pro uveřejnění čehokoli, ale jako
prostor s kvalitou, jež přináší hodnotu do
života obce jako celku. Jež přináší hodnotu
Vám všem, bez rozdílu věku, pohlaví a politické příslušnosti.
Prvním prubířským kamenem naší
odvahy k rozhodnutí a Vaší ochoty toto
rozhodnutí přijmout budiž embargo na pří-
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názory a ohlasy
spěvky k Centru Vráž, a to do doby, nežli
se fakticky neodehraje něco podstatného,
co tuto kauzu posune někam dál. Vývoj
samozřejmě sledujeme, ale domníváme se,
že vše, co mělo být v této chvíli vyřčeno,
již vyřčeno bylo. Proto ve shodě s konstatováním pana Schejbala, že neustálá výmě-

na názorů bez nových informací čtenáře
pouze unaví, Vás prosíme o pochopení a do
budoucna i trochu důvěry v nás, které je tak
jednoduché nařknout z cenzury. Děkujeme
za pochopení, více nežli upřímnost v tomto
ohledu nabídnout nemůžeme.
Za redakci Informačního listu Michal Strejček

kaleidoskop
Průzkum trhu na veletrhu
První regionální veletrh Černošice máme
úspěšně za sebou. Tedy pokud říkám my,
pak tím rozhodně nemyslím sebe, ale především ty, kteří jej vymysleli, zorganizovali
a s nemalým úsilím i realizovali. Poděkování
patří zejména panu Barchánkovi, jehož vize
– ukotvit v Černošicích komerčně propagační akci – se setkala se zájmem nejen firem,
které zde přímo umístily svůj stánek, ale
i se zájmem samotných návštěvníků veletrhu. S vědomím toho, že šlo o první ročník
a v podstatě i o první akci svého druhu
v našem městě, troufám si tvrdit, že byla
úspěšná. Pokud snad někdo zapochyboval
o smyslu takovéhoto počínání, pak zřejmě
jenom proto, že nebylo naplněno očekávání
davů proudících mezi vůní buřtů a milionovými kontrakty. Ne, tohle opravdu neměla
být „Země živitelka“. Naopak, bez agresivity komerčního ataku pouťového pozlátka
Brnolandu, bez falše světovosti polonahých
hostesek a především bez ztráty důvěry
v normální lidské setkání, byť na komerční
bázi, proběhly v Černošicích tři smysluplné
dny. Je jistě pravdou, že návštěvnost mohla
být větší, že se mohlo zúčastnit více firem
a že samotná akce možná potřebovala lepší
marketing, ale je také pravdou, že zůstala
zapsána v povědomí občanů jako pokus
o něco, co nejen jednotlivým zúčastněným
firmám, ale i městu Černošice může přinést
nejen dobrý obchod, ale i dobrý pocit. Dobrý
pocit z vůle navazovat nové vztahy se širším
okolím. To v době vypjatého individualismu
možná zavání trochu idealismem, ale ruku
na srdce, neživili bychom se bez ideálů do-

14

dnes banány? Proto poděkování patří i všem
zúčastněným firmám a taktéž vedení města
Černošice, jež bylo garantem této průkopnické akce. Jak známo, začátky bývají těžké.
Zejména proto, že cíl cesty je vždy za horizontem. Sílu a vůli k jeho překročení přeji
proto nejen organizátorům a firmám, které se
veletrhu aktivně zúčastnily, ale také občanům
města Černošice, protože jak doufám, tohle
jednou bude i jejich veletrh.
S pozdravem „nejen trhem živ je člověk“
Michal Strejček

Utajený experiment ODS
Nikoli nedbalost při odstraňování plakátů z podzimní předvolební kampaně, ale
utajovaný experiment celostátního významu
se skrývá za faktem, že z černošických nároží
dosud nezmizely plakáty propagující volební
kandidáty místní ODS. Jak IL sdělil dobře
informovaný zdroj z nejvyšších míst strany,
cílem experimentu je zjistit, zda permanentní
volební kampaní lze docílit zlepšení volebních
výsledků. Podle téhož zdroje vědci spříznění
s ODS předpokládají, že každodenním kontaktem voliče s kandidátem může volební
podpora za čtyři roky vystoupat až na 80 procent. V případě, že se tato hypotéza potvrdí,
hodlá strana nový poznatek uplatnit již v následujících parlamentních volbách. O stupni
utajení experimentu svědčí i to, že o jeho
existenci nebyli informováni ani všichni členové místní ODS. Např. podle místostarosty
města Aleše Rádla visí plakáty pouze proto,
že je nelze „seškrabat ani jinak odstranit“. Jiný
čelný funkcionář z místní pobočky, který je do
akce zasvěcen, avšak nepřál si být jmenován,

kaleidoskop
naopak pro IL vysvětlil, jak hodlá ODS řešit
problém fyzického opotřebovávání propagačních plakátů a případných vizuálních změn

kandidátů. „Prostě to za tři roky přelepíme,“
sdělil.
Pro Informační list Černošice

Veřejná prezentace záměru ČD

S návrhy řešení, tak jak si je v tomto stadiu
příprav ČD představují, byly Černošice seznámeny, a protože se ukázalo, že zásahy
do života přilehlých částí Černošic budou
podstatné a řešení mají více možností, rozhodlo se město návrh i v tomto předběžném
stavu veřejnosti představit. Řada řešení, se
kterými ČD přicházejí, mohou mít dopad
na obec velmi nepříznivý, o některých to
není jasné, něco by mohlo být i přínosem.
V těch věcech, do kterých obec bude mluvit,
se budou příslušní činitelé města řídit také
názory a připomínkami informovaných občanů. Úkol této prezentace byl právě přispět
k informování občanů.

V úterý 16. července proběhla v Club Kinu
prezentace plánů Českých drah na úpravy železničního koridoru v katastru našeho města.
O prezentaci byl velký zájem, sál byl plný.
Oba místostarostové a starostka na sebe vzali
nevděčný úkol a představy dráhy občanům
popsali i s tím, jak se na to město chystá
reagovat. Pro řadu občanů byli však naši
místostarostové považováni za autory návrhu
a občas to i „schytali“ za některé necitlivé návrhy ČD. Technické detaily návrhu odvážně
vysvětloval jeden ze skutečných spoluautorů.
České dráhy v rámci opatření na zrychlení a změnu režimu železniční trati na Plzeň
chystají řadu technických a organizačních
opatření, která se dotknou nejen samotné
trati, ale i života obcí, kterými trať prochází.

zapsala Gloria Swansonová

Konkrétní návrhy ČD budou představeny
také v příštím čísle Informačního listu i s tím,
jak na to obec chce reagovat. Oldřich Hokr
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Dráha obcí jdoucí – 1908
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Zpráva pro občany, kteří požádali o dotaci z povodňového fondu obce
V průběhu měsíce července obdrželo město informace z Krajského úřadu Středočeského kraje
o schválení finančních prostředků ve výši 2 274 tis. Kč jako do zálohu na dotaci do povodňového fondu obce. Jedná se o zálohu ve výši 40 % požadované výše dotace. V pátek 25. července se
sešlo v Hasičské zbrojnici mimořádné městské zastupitelstvo a schválilo rozdělení finančních
prostředků pro jednotlivé občany. Podrobné informace o výši jednotlivých dotací a postupu při
uzavírání smluv poskytne ing. Petr Kopp, vedoucí finančního odboru, tel. 251 081 510.

Informace pro občany, kteří dosud nepožádali o dotaci z povodňového fondu obce
Městské zastupitelstvo na svém zasedání konstatovalo, že ne všichni občané postižení loňskými povodněmi využili možnosti požádat o dotaci z povodňového fondu obce. Jedná se o dotaci na opravu bytového fondu, tzn., že opravovaný objekt musí být (resp. k datu povodní byl)
zkoulaudován podle výpisu z listu vlastnictví jako stavba pro bydlení. Dalšími důležitými podmínkami je, že rozpočtovaná částka oprav je nejméně 71 500,- Kč a opravy budou dokončeny
do 31. 12. 2003. O dotaci ve výši max. 70 % rozpočtované částky, nejvýše však 200 000,- Kč
je stále možné žádat na Městském úřadě v Černošicích, ing. Kopp, tel 251 081 510.
ing. Jana Ullrichová, vedoucí odboru kancelář starosty

Jubilanti
Karel Mervart
Marie Lesáková
Ladislav Křehký
Růžena Koudelková
Alena Bullová
Anna Krčilová
Zdenka Chomátová

96 let
94 let
90 let
85 let
80 let
80 let
75 let

Alena Vlášková
Marie Šicová

75 let
75 let

Narodili se na jaře
Valerie Rudolfová
Kamila Vávrová
Luisa Čapková
Ondřej Zúbek
Eva Bezděkovská
Ondřej Hájek
Blahopřejeme!

Obloha nad Černošicemi v srpnu

Srpnové noci mají pro nás přichystánu planetu Mars. Po desáté večer vyjde
na jihozápadě a kolem půlnoci bude
svým načervenalým světlem jasnou dominantou jižní části oblohy. V té době
bude Mars Zemi vůbec nejblíže, jak je
to možné. Však také k němu letí pozemské výzkumné sondy, ovšem stále
bez černošické účasti. (Při současném
stavu pozemských komunikací města je
to vzhledem k nákladům na naši případnou účast pochopitelné.)

Večery kolem 12. srpna budou zpestřeny meteory z roje Perseid. Meteorů bývá
při vrcholení činnosti i několik za minutu.
Seznam přání, která je možno při spatření
„padající hvězdy“ mít, je k dispozici v astronomické komisi.
O. Hokr
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Oblaka typu cumulus mediocris nad Černošicemi. Oblaky
se tvořily v chladném vzduchu proudícím od severu po
přední straně výběžku vyššího tlaku. Výběžek se rozšířil od
západu po přechodu studené fronty. Tato typická situace
nastala několikrát počátkem července.

kultura a sport

Ukradený sv. Václav
V noci z 24. na 25. července byla odcizena
plastika sv. Václava z kapličky v Mokropsích.
Jedná se o polychromovanou dřevěnou plastiku, výška 160 cm z přelomu 19. a 20. století.
O původu sochy nejsou přesnější informace.
Jedenkráte byla restaurována z iniciativy Podpůrného spolku Kazín. Od roku 1948 do 1989
byla přechovávána na půdě u Kotrmanů.
Roku 1990 byla socha znovu osazena na
původní místo a opatřena ochranou mříží.
Případné informace, které by pomohly objasnit krádež sdělte prosím policii.
Ve spolupráci s redakcí Ivan Látal
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kultura a sport
Mariánská pouť
Sobota 16. 8.
10.00 – Bohoslužba slova – před kostelem
10.30 – Zahájení
14.00 – Kuba Komzka – lidovky
14.30 –Alotrium
15.30 – Lukáš Vláčil – žonglér
16.00 – Třehusle – pouťové písně
16.30 – Loutkové divadlo
17.00 – Hokr - hudební skupina
Skaut + Sokol – dětské odpoledne
Večerní pouťová zábava před kostelem
Neděle 17. 8.
10.15 – Poutní mše svatá
14.00 – Pramínek – tance
Polínka – lidové písně
Loutkové divadlo
17.00 – Dixieland FVL
atrakce + stánky
Po oba dva dny se v ZŠ Černošice koná
výstava o historii Černošic

O gloriosa Domina
Ty slavná Panno panen všech,
my zpíváme ti chvalozpěv.
Božího Syna Matkou jsi,
čistá a plná milostí.
Co Eva hříchem ztratila,
tvá věrnost nám zas vrátila
a lidé z ráje vyhnaní
jsou v domov lásky pozváni.
Jsi brána Krále slavného,
dvůr plný světla rajského,
za podíl na své záchraně
Marii Panně děkujme.
Buď sláva tobě, Ježíši,
zrozený z Panny nejčistší,
Otci i Duchu v říši hvězd
na věčné věky budiž čest. Amen.
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kultura a sport
Dobřichovice
Neděle 17. srpna v 19 hod. VARHANNÍ
KONCERT K VÝROČÍ 750 LET OBCE
v kostele sv. Martina a Prokopa v Karlíku,
Jaroslav Šaroun a mezzosopranistka Oldřiška
Musilová.

Dobřichovické vinařské slavnosti

Plánovaný program:
10.00 hod. ZAHÁJENÍ DOBŘICHOVICKÝCH VINAŘSKÝCH SLAVNOSTÍ
14.30 hod. slavnostní vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií
17.00 hod. aukce vzácných vín, jejíž výtěžek
bude věnován občanskému sdružení Náruč,
věnujícímu se postiženým dětem (aukci
povede známý milionář pan Vladimír Čech
– bude potvrzeno do 25. 7. 2003)
19.00 hod. taneční večer v prostorách nádvoří
zámku

Ve dnech 29. 8. – 30. 8. 2003 proběhnou
v Dobřichovicích poprvé „Dobřichovické vinařské slavnosti“. Pokud se vše podaří, měly
Po celou dobu, tzn. od 10.00 hod. – 19.00
by se opakovat v Dobřichovicích každoročně. hod., bude probíhat ochutnávka vín, ochutnávka
Slavnosti budou probíhat ve dvou dnech. sýrů, atmosféru zpříjemní profesionální cimPrvní den je neveřejný a je určen pro hodno- bálová muzika, pro děti budou určeny drobné
cení vín v jednotlivých kategoriích. Hodno- atrakce včetně nafukovacího skákacího hradu.
V prostorách Křižovnického náměstí budou
titelská komise bude složena ze zástupců
umístěny stánky s keramikou, drátenický stájednotlivých vinařů. Druhý den, tj. sobota
nek, stánky s perníkovým pečivem apod.
30. 8. 2003, je určen pro veřejnost – od
10.00 hod. bude otevřeno jak nádvoří,
V sále zámku plánujeme otevření výtak i sklepení zámku pro všechny
stavy zaměřené na výročí 750 let naší
návštěvníky.
obce a na loňskou povodeň.
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