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Městská pláž vstoupila do nové sezóny ve velkém stylu
Za krásného sobotního odpoledne 31. května vstoupila populární městská pláž pod
mokropeským jezem už do své čtvrté letní sezóny. A nutno říci, že ve velkém stylu.
Organizátoři akce vedle toho, že dokáza- stánek a prodávat alkohol, že potřebuje tali navodit skvělou atmosféru, se pochlubili ké sportovní i kulturní program a nadšené
nabídkou, která všechny vyznavače plážo- lidi, kteří udělají něco pro to, aby tady návého života na břehu Berounky musela na- vštěvníci mohli příjemně trávit svůj volný
dchnout – nové hřiště na plážový volejbal, čas. Jsem rád, že současný nájemce je skunové petangové hřiště, nový čistý písek tečně tím nájemcem, kterého jsme dlouho
v celém prostoru pláže, krásný dřevěný hledali, a doufám, že tentokrát bude provoz
bar a mnoho dalších věcí. Neopomněli na pláži skutečně mimořádně kvalitní. Už
při tom připomenout pomoc města, bez proto, abychom splnili svůj cíl – budovat
které by realizace celého projektu nebyla Černošice jako město, kde se dobře žije.
možná.
Přeji naší městské pláži stále pěkné poča(sj)
A právě toto spojení podnikatelské sí.“
aktivity a snahy města, zpříjemnit svým
obyvatelům každodenní život, vyzdvihl
starosta Aleš Rádl, jenž oficiálně novou
plážovou sezónu otevřel:
„V roce 1908 se v Černošicích začaly budovat první rekreační objekty a od té doby
sem lidé jezdí za pěknou přírodou, za řekou
a za sluncem, jezdí sem trávit příjemný čas
a chtějí tu i příjemně žít. V roce 1993 si
Černošice daly do svého znaku barvy, které
vyjadřují žluté slunce, modrou vodu a zelený trojlístek, a my, poté co byla vybudována základní infrastruktura, která je pro
město nezbytná, jsme se dostali k tomu, že
jsme mohli začít vytvářet i věci umožňující
lidem pohodově žít a příjemně trávit volný
čas. Proto jsme vybudovali i městskou pláž,
která už po tři léta přináší lidem radost.
Ten horký písek a osvěžující řeka k možnosti užívat pohody letních dnů zkrátka
patří. A Černošice jsou městem, které lidé
vyhledávají už sto let právě proto, že tento
způsob užívání si života v pohodě a poklidu
dnes, jako před sto lety, stále nabízí.
Jsem rád, že se nyní navíc podařilo získat
i takového provozovatele, jenž pochopil, že
tato pláž potřebuje víc, než jen postavit
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Dík patří všem sponzorům
Nový správce pláže spolu
s hlavním sponzorem – australskou surfovou značkou RipCurl,
www.ripcurl.com – přichystal
pro návštěvníky beach vollyballové turnaje a turnaje
v petangu, pro ty otrlejší i závody na kolech a skateboardech
v městském skate a bike parku.
Australská značka propůjčila
pláži i své jméno, takže vznikla RipCurl pláž Černošice
www.ripcurl-plazcernosice.cz.
Dalším sponzorem je Betonárna
Černošice – BTN trade, s. r. o.
(Ok bet) www.btn.cz, která poskytla stavební materiál na beach volleybalové hřiště a nové
zapískování pláže. K hřišti bylo
třeba přidat velké ochranné sítě,
což finančně zajistila fy Cyklo-Adam
www.cykloadam.cz
(servis a prodej jízdních kol),
která napříště hodlá podporovat sportovní aktivity ve sportparku věcnými cenami. Tyto aktivity bude podporovat i značka
Vans-boty (oblečení pro sport
a volný čas) www.vans.cz, která
obula celý náš tým Ripcurl pláže Černošice. Dalšími sponzory
jsou firmy Reastav Praha, s. r. o.,
reastavpraha@seznam.cz a Jan
Šec (nákladní autodoprava),
sec.jan@seznam.cz, jež poskytly
věcné i finanční dary. Největší
podporu nám pak poskytlo
samo město Černošice. Jemu
i všem jmenovaným firmám
patří náš dík.
A ještě prosba směřující ke
čtenářům – nápady či připomínky k provozu pláže směřujte
prosím na email vasek@ripcurl-plazcernosice.cz. Za
tým
Ripcurl pláže Černošice.

Václav David
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Připomínky občanů město vyhodnotí a přijme opatření

Město chce znát názor občanů na práci svých úředníků. Chce
vědět, jak se ke svým klientům – občanům chovají a zda jim
poskytují informace v potřebném rozsahu. Vedle toho chce
vědět, zda občanům vyhovuje rozsah a rozložení stávajících
úředních hodin. To vše probíhá formou dotazníkového šetření, které provádějí pro tento účel vybraní zaměstnanci úřadu.
Spokojenost respondenti vyjadřují známkami jedna až pět.
Dotazníkové šetření probíhá trochu jinak
Pokud občan,
který právě opus- v Černošicích a jinak na pracovišti v Pratil kancelář někte- ze. V případě černošického úřadu se ptárého z odborů městského úřadu, označí me, zda by lidé uvítali rozšíření úředních
přístup a chování konkrétního úředníka hodin spíše jeden den v týdnu večer nebo
a množství a kvalitu poskytnutých infor- v sobotu, jak je tomu v případě podatelmací známkou tři a horší, pak je pracov- ny, neboť zavedení jedné z těchto variant
níky dotazníkové akce požádán, aby uvedl zvažujeme. Zvažujeme i některou jinou
důvod své nespokojenost a také sdělil, co službu, která by určité činnosti lidem ještě
více zpřístupnila.
by si přál zlepšit.
Data z dotazníkové akce však nejsou
Připomínky, především ty s největší četvyužívána
jen ve vztahu k občanům,
ností, týkající se přístupu zaměstnanců nebo
i pracovní doby, budeme po třech měsících k jejich spokojenosti s konkrétními činvyhodnocovat a případně přijímat opatření nostmi, ale i ve směru opačném. Aby byl
ke zlepšení situace tak, aby se spokojenost úřad dobře připraven na práci se svými
našich zákazníků zvýšila.
klienty, zjišťuje například,
Samozřejmě existují věci,
jak často úřad navštěvují,
které se nám těžko podaří
zda jsou ekonomicky akzlepšit. Lidem se například
tivní či nikoli, zda užívají
nemusí líbí umístění pražv Černošicích dům nebo
ského úřadu a také to, že se
rekreační objekt atd.
v jeho okolí špatně parkuje.
Kromě tohoto dotazníV tomto případě se můžeme
kového šetření proběhlo
snažit stav věci ovlivnit, ale
současně i dotazníkové šenení úplně v naší moci to
tření spokojenosti s naším
zlepšit. Je rovněž problemaúřadem i ve vztahu k dalším
tické očekávat spokojenost
klientům, kterými je 79 obcí
s prací úředníka například
našeho správního obvodu.
u řidiče, který přišel projedI tady budeme vyhodnoconávat přestupek na odbor
vat, jak jsou představitelé
dopravy a právě pozbyl
obcí spokojeni se spoluprací
několik bodů. I toto pak
musíme při vyhodnocování
s našimi jednotlivými oddat o spokojenosti zákazníbory.
Helena Langšádlová,
ků zohlednit.
místostarostka
Jakou známku byste dal?
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Vše je jednou poprvé

Podpora investičního rozvoje města je jedním z nejdůležitějších úkolů ba přímo povinností každého zastupitele,
čili člověka, kterého si ostatní občané zvolili, aby se na
takovémto rozvoji města podílel. Zásadním problémem
realizace investičního rozvoje každého města ve všech potřebných směrech jsou finance. Zdrojů z rozpočtu je vždy
málo a zadlužování je rozumné jen do určité míry.
V současném období jsou velkým
p otencioná lním
zdrojem peněz dotace z Evropské unie. Pro naše město je
nejvýznamnější tzv. Regionální operační
program, kde jsou peníze z EU rozdělovány přes krajský úřad. Peněz je ale samozřejmě o hodně méně, než kolik činí
požadavky ze všech příslušných měst
a obcí. Je proto nastaven poměrně složitý
systém, ve kterém se postupně vyhlašují
oblasti podpory, v nichž je možné o peníze žádat. Kraj potom na základě hodnocení kvality a zaměření jednotlivých
projektů rozhoduje, komu a kolik peněz
přidělí. Jinak řečeno: to město či obec,
které mají včas a kvalitně připraven příslušný projekt, mají větší šanci na získání
dotace než ostatní.

ze kterého vyplynula představa tohoto
prostoru jako klidového místa s drobnou účelovou stavbou, to vše zasazeno
v zeleni a doplněno potřebným počtem
parkovacích míst. Projekt tohoto typu
byl jediný v celém Středočeském kraji,
hodnotící komisí byl vysoce oceněn
a byla na něj přidělena dotace více než
20 miliónů korun. Důležité je zdůraznit,
že podíl města na celkové investici tvoří
pouze 7 procent. Město tak za vynaložené náklady zhruba 2 milióny korun získá
investici velkého veřejného významu
v hodnotě více než 22 miliónů!
Tento nesporný úspěch bylo třeba
formálně završit přijetím této dotace
na městském zastupitelstvu 12. května
letošního roku. Zde se stala neuvěřitelná
a nikde jinde nemající obdobu věc. Zastupitelka za uskupení Věci Veřejné paní
Jednou z prvních oblastí podpory vy- Daniela Göttelová, snad ve snaze být za
hlášených krajem v rámci Regionálního každou cenu proti všemu, s čím vedení
operačního programu je projekt Udrži- města přijde, hlasovala proti přijetí tételné formy dopravy. Vedení města Čer- to dotace. Proti a sama proti všem. Jak
jsme zjišťovali v městech a obcích, které
nošice včas zpracovalo unikátní projekt
také podobné dotace přijímaly, byly Čer„Bike and Ride“, čili systém kombinující
nošice se svým hlasem proti opravdovou
železniční a cyklistickou dopravu. Jedná
raritou. Ale vše je jednou poprvé.
se o komplexní rekonstrukci a výstavbu
Dotace byla přesto drtivou většinou
v prostoru před mokropeským nádrazastupitelů
přijata a nám všem již nežím, která byla již v minulých číslech
zbývá
než
se
těšit na vlastní realizaci
Informačního listu podrobně předstatoho
urbanisticky
i funkčně unikátního
vena. Tento projekt vychází z širokého
projektu.
PhDr. Michal Jirout, místostarosta
průzkumu názorů obyvatel Černošic,
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Novela živnostenského zákona účinná od 1. 7. 2008
Počátkem července letošního roku dojde novelou živnostenského zákona k rozsáhlé
změně právní úpravy živnostenského podnikání. Přehled nejdůležitějších změn:
1. Redukce celkového počtu živností
4. Změna místní příslušnosti živnostenU některých živností dochází ke sloučení ských úřadů
Dnešní příslušnost podle trvalého pobytu
několika živností v jednu. Dnešních 125 živností volných (tj. takových, které lze ohlásit u fyzických osob a sídla u právnických osob
bez prokazování odborné způsobilosti) bude se touto novelou ruší. Podání podle živnossloučeno v jednu volnou živnost, která zahr- tenského zákona lze učinit u kteréhokoliv
živnostenského úřadu.
nuje 80 oborů činností.
5. Upuštění od prokazování praxe u ře2. Nahrazení živnostenských listů
a koncesních listin výpisem ze živnosten- meslných živností
Zatímco dnes lze získat živnostenské
ského rejstříku
Podle dnes platného živnostenského zá- oprávnění k řemeslné živnosti při prokázání
kona platí zásada, že pro každou živnost je odborné kvalifikace a určitého počtu let pravydán jeden živnostenský list nebo konces- xe (odstupňovaného podle stupně vzdělání),
ní listina. Novela nahrazuje tyto průkazy novela prokazování praxe při vzdělání v příživnostenského oprávnění výpisem z živ- slušném oboru zcela ruší a ponechává pouze
nostenského rejstříku, na kterém budou 1 rok praxe u vzdělání v příbuzném oboru.
6. Podání prostřednictvím kontaktních
uvedeny všechny živnosti, které podnikatel
má. Náhrada živnostenských listů a konces- míst veřejné správy (Czech POINT)
ních listin za výpisy bude probíhat postupně,
Novela živnostenského zákona stanoví,
na žádost podnikatele nebo při oznámení že podání podle živnostenského zákona
změny.
lze učinit i prostřednictvím kontaktního
místa veřejné správy – Czech POINT. Toto
3. Omezení oznamovací povinnosti
kontaktní místo vybere správní poplatek
Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku
a podání doručí v elektronické podobě živnebude mít povinnost oznamovat živnosnostenskému úřadu.
tenskému úřadu změny již zapsané v obIng. Hana Vyhnalová, vedoucí odboru
chodním rejstříku.
Obecní živnostenský úřad

Město Černošice přijme
ihned pro Městský úřad Černošice, odbor kancelář starosty, pracoviště Černošice
do hlavního pracovního poměru na plný úvazek zaměstnance na pozici

administrativní a spisový pracovník, platová třída 6.
Jedná se zejména o zpracování pošty v podatelně, podávání informací, administrativní práce, obsluhu telefonní ústředny, zadávání dat na webové stránky a další.
Požadavky: SŠ vzdělání, příjemné vystupování, komunikativnost, MS Office, internet,
ochota se nadále vzdělávat.
Více informací na www.mestocernosice.cz.
Termín pro podání přihlášky je16. 6. 2008 do 12.00 hodin.
Jana Ullrichová, vedoucí odboru kancelář starosty
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Historické brány zůstanou v plánovaném bytovém areálu zachovány
Na odboru investic se množí dotazy, jak
bude v rámci plánované výstavby bytového
areálu Statek Mokropsy naloženo se dvěma
starými bránami, které se v této lokalitě
nacházejí.
Odpověď zní: Bude zachována nejen
historická vstupní brána, ale v rámci pozemku města, na němž má nově budovaný
areál stát, bude zachována i vnitřní brána
kamenná. Vedoucí odboru investic v rámci
zadávání přípravy projektových prací jako
jeden z důležitých bodů zadal projektantům
úkol zachovat tento architektonicky zajímavý prvek a začlenit jej do konceptu celé
realizace areálu. Dokonce i určité části nově
budovaného objektu bytového domu budou
přizpůsobeny výběrem materiálů – kamenná čela budov budou navozovat atmosféru

mokropeských statků a budou korespondovat se zmíněnou vnitřní bránou tak, aby byl
zachován duch tohoto místa, a ne aby zde
vznikl nějaký moderní komplex, který se do
této lokality nebude hodit.
Ing. Jan Skalický, vedoucí odboru investic a správy majetku

Informace o připravovaných projektech jsou dostupné veřejnosti

Odbor investic zodpovědný za přípravu a realizaci
všech nových stavebních a urbanistických projektů
města zřídil na skleněné stěně budovy městského úřadu
v Riegrově ulici nástěnku (na snímku ji ukazuje autor
článku), na které zveřejňuje studie, důležité podklady
a veškeré další podstatné informace o probíhajících
řízeních ke všem těmto připravovaným projektům tak,
aby se s nimi mohla seznámit veřejnost. A to včetně připravovaných projektů v rámci získávání dotací z EU, se
kterými vedoucí odboru průběžně seznamuje obyvatele
města i na stránkách Informačního listu. Odbor investic
tak činí v souladu s novým platným stavebním zákonem
na základě výzvy stavebního úřadu k investorovi, kterým je v případě zmíněných projektů město Černošice.
Kromě toho jsou tyto informace umisťovány i na konkrétní místa, kde bude probíhat realizace jednotlivých
etap projektu. Po zákonem stanovenou dobu tak byla
informace o projektu Bike and Ride umístěna v oblasti
mokropeské železniční zastávky a obdobně bude postupováno i při dalších projektech, jako je rekonstrukce
Střední a Komenského ulice, náměstí u kostela i další
etapy projektu revitalizace městských center.
Ing. Jan Skalický, vedoucí odboru investic a správy majetku
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Připomínky šerifů chatových osad projedná rada města

Každoroční setkání šerifů chatových osad se zástupci města Černošice se letos v mokropeské hasičské zbrojnici konalo 10. května. Po uvítání, kterého se ujal místostarosta
PhDr. Michal Jirout, přišly na řadu konkrétní informace o dění v chatových osadách.

O přetrvávajících problémech v oblasti bezpečnosti informoval vedoucí
městské policie Gregor Dušička. Jedná
se například o problémy týkající se vykrádání chat či spíše případů vloupání,
které majitelé dotčených rekreačních
objektů vůbec nenahlásí, a tím dávají
zlodějům najevo, že se zásahů a následné dlouhodobé pozornosti Policie
České republiky nemusejí obávat. Problémy podle vedoucího městské policie
přetrvávají i v případech nedovoleného
pálení listí, gumy a trávy či nedovoleného parkování na břehu řeky Berounky. Vedoucí městské policie rovněž
upozornil na probíhající kontroly psů
a informoval o umístění kamer mo-

nitorujících výjezdy z města, s jejichž
pomocí už byl identifikován nejeden
lapka, který si město vybral za zdroj
svých nelegálních příjmů.
O oblasti odpadového hospodářství
a stavu komunikací hovořil vedoucí
odboru technických služeb Jiří Horák.
Mimo jiné vyzval majitele rekreačních
objektů, aby se v některých případech
podíleli spolufinancováním na opravách
komunikací, jež ve značné míře využívají právě oni.
Tolik připomínky představitelů města.
Připomínky šerifů chatových osad, které
byly na setkání vyřčeny, projedná měst(sj)
ská rada.

Z letošního setkání představitelů města se zástupci chatových osad
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Z činnosti Technických služeb města Černošice

Pracovníci odboru technických služeb ozdobili město výsadbou letniček. Úkolu se ujaly úřednice odboru
– Renáta Petelíková a Michaela Dvořáková. Osázely květinové truhlíky před úřadem v Riegrově ulici,
vysadily květiny do truhlíků u autobusové zastávky v dolní části Karlštejnské, osadily květinový žlab
pomníku padlých u mokropeské kapličky a v Komenského ulici a záhon na Masopustním náměstí.

Počátkem května zakoupilo město novou víceúčelovou čisticí soupravu, která je denně v provozu
a výrazně přispívá k čistotě ulic. Tímto strojem je odbor technických služeb schopen zajistit plošný
úklid města svépomocí, bez najímání úklidových firem. Zhruba za 10 až 15 pracovních dnů je stroj
schopen zamést všechny zpevněné komunikace. Bude využíván od března až do listopadu. Městská
rada nyní schválila, že soupravu si bude možné pronajmout, a to za 1 600 korun na hodinu. Nejmenší
objednávka je půl hodiny práce stroje. Tuto nabídku mohou využit například stavebníci, kteří patří
mezi největší znečišťovatele místních komunikací, a také okolní obce.

Omlouváme se všem čtenářům, které zaujal projekt Charitativní sběr šatstva,
představený v minulém čísle IL. Kontejnery nemohly být z technických důvodů
dodány tak, jak jsme slíbili – v květnu. Budou dodány později.
Za odbor technické služby Renáta Petelíková
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Doprava, úřad, elektronická komunikace a bezpečnost
Další z pravidelných setkání starostů správního obvodu obce s rozšířenou působností Černošice se tentokrát uskutečnilo 5. května v Průhonicích.
že v rámci regionálních
Setkání uvedl starosta
operačních programů jsou
obce s rozšířenou působností

Černošice Aleš Rádl. Nastínil
okruh problémů, které obce
a města správního obvodu
nejvíc trápí a které je třeba
společně řešit.
Doprava a životní prostředí
„Do budoucna se ukazuje,
že faktorem, který nejvíce
zatíží životní prostředí našeho
okresu, je doprava. Jak se obce
rozrůstají, jak obyvatelé trvale
přibývají, jak přibývají rodiny
ve vyšší příjmové skupině vlastnící i tři auta,
vzrůstá zátěž na dopravu tak extrémně, že stávající kapacity silnic nejsou a nebudou schopny ji zvládnout. Navíc platí, že vy jako starostové se zpravidla snažíte zajistit co největší
dopravní bezpečnost svých obyvatel, čímž
dopravu ve svých obcích spíše zpomalujete
nebo činíte kroky, aby se jezdilo pomaleji. Po
průjezdu vaší obcí se pak řidiči snaží dostat
se dál co nejrychleji, jenomže narazí na další
obec, kde postupují stejně, takže dopravní
rychlost je velmi nízká. To samozřejmě v ranní špičce fronty násobí. Je to velký problém, se
kterým se vy, jako starostové, budete potýkat,
neboť člověku, který si u vás postaví domek
a pak se ráno hodinu a tři čtvrtě dostává do
práce a stejnou dobu z práce, to velice snižuje
komfort jeho bydlení a navozuje u něj pocit
frustrace ve vztahu k jeho domovské obci,“
uvedl Aleš Rádl. „Z této skutečnosti plyne
minimálně poučení, že je třeba velmi opatrně přistupovat k dalšímu rozšiřování obcí
a zároveň v rámci rozvojových plánů obcí
se intenzivně zaměřovat na podporu některé
formy hromadné dopravy, která by usnadnila
lidem, kteří mohou dojíždět autem k nejbližšímu bodu dopravnímu, jako je nádraží, pokračovat dál vlakem,“ dodal Aleš Rádl s tím,
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projekty zajišťující tuto formu kombinované dopravy
podporované.
Kvalita práce úřadu
„V obcích a městech našeho správního obvodu žije
více než devadesát tisíc lidí
a stále přibývají. Spousta se
jich nepřihlásí k trvalému
pobytu – a přitom spotřebovává kapacity, které jsou
v obcích vybudovány. Na
náš úřad to klade zvýšené nároky při výkonu správní služby, neboť se stejným počtem
úředníků musíme obhospodařovat stále víc
lidí. Připravujeme proto různé projekty pro
zvýšení kvality řízení, a myslím si, že se to
vcelku daří, neboť stížností adresovaných
na náš městský úřad z důvodu správního či
administrativního pochybení je minimum.
Naopak musím říci, že naši úředníci často
dostávají i děkovné dopisy, ve kterých občané vyjadřují vděčnost za to, že jejich případ
byl vyřešen rychle a efektivně. Rovněž od
ministerstva vnitra jsme obdrželi poděkování
za to, že jsme jeden z pilotních úřadů, který
zprovoznil projekt CzechPoint. Snaha našeho
úřadu jít vstříc moderním trendům ve státní
správě je tak zřejmá,“ konstatoval Aleš Rádl.
Elektronická komunikace

V souvislosti s výše uvedenou snahou úřadu připomněl starosta Aleš Rádl, že v současné době ministerstvo vnitra rozvíjí projekty,
které usnadní, aby část agendy byla převedena do formy elektronické komunikace. Rozvíjí projekty, které mohou výrazně usnadnit
veřejnosti komunikaci s jakýmkoli úřadem.
„Pro rozložení našeho okresu je tato metoda
elektronické komunikace docela vhodná. Ne-

z radnice
máme tak malý okres, kde by všichni mohli
pravidelně zajíždět do centrálního městečka
a vše si tam zařídit. Proto bych vás, starosty,
chtěl poprosit, abyste ve svých radničních
zpravodajích, které čtou i starší lidé a informacím v nich uvedených rozumějí, o možnostech
elektronické komunikace s úřadem veřejnost
šířeji informovali. Myslím, že by nebylo od
věci, kdybyste v rámci schvalování svých
obecních rozpočtů pomýšleli na to, že byste
podporovali určité vzdělávací spolky, které
by se zabývaly zvyšováním elektronické gramotnosti u veřejnosti. V současné době totiž
ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh
nového soudního správního řádu, v němž jedna z věcí, která se bude výrazně měnit oproti
současnému systému, je elektronické doručování. Prakticky každý člověk, který přijde do
kontaktu se soudem, tak bude muset mít svoji
vlastní elektronickou schránku, do které bude
soud doručovat a kterou bude muset vybírat.
A to proto, že doručování je jedna z nejvíce
problematických oblastí celého procesního
soudnictví,“ uvedl starosta Aleš Rádl.

Spolupráce se státní policií
Co se podle Aleše Rádla tak úplně nedaří, je
spolupráce se státní policií.
„Velice silně jsme rozporovali záměr vzniku
jedné centrály Praha venkov namísto dvou
centrál – Praha-západ a Praha-východ. Nakonec byla akceptována varianta centrální,
a já musím konstatovat, že například v našem
řevnickém obvodě je výkon státní policie
problematičtější, než aby byl lepší. Je to zřejmé i z toho, že naše městská policie dnes už
vykonává strážní službu prakticky v celém
údolí dolní Berounky, protože běžná pořádková bezpečnost tam ze strany státní policie
není zajištěna v rozsahu, ve kterém bychom
si představovali. Jedna z cest, jak problém
vyřešit, je, že silnější obce si budou schopny
vybudovat svou vlastní policii, kterou pak
budou nabízet obcím ve svém bezprostředním okolí tak, jako to děláme my v Černošicích. Dnes tak už pokrýváme celou oblast od
Třebotova až do Řevnic,“ konstatoval starosta
Aleš Rádl.
(sj)

Z květnového jednání starostů v Průhonicích
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Nové služby Městského úřadu Černošice pro veřejnost

Městský úřad Černošice představuje nové služby pro veřejnost, přístupné prostřednictvím Internetu, které souvisí se současnými trendy elektronizace veřejné správy.
Elektronické formuláře ve formátu
ké republiky a obcí s rozšířenou působností
602XML Milleru – iniciativa Podaná ruka s názvem Podaná ruka. Hlavní myšlenkou
Elektronické formuláře v interaktivní této iniciativy je „podat“ ruku občanům,
formě usnadňují vyplnění a zjednodušují firmám a živnostníkům formou připravecelý proces podání. Zásadní novinkou je ných formulářů, které je možné vyplnit
možnost formulář „předvyplnit“ – občan a zaslat dopředu, popř. vyplnit s asistencí.
může uvést pouze neúplné údaje, které Motto celého projektu zní: „Pošlete nám svá
zná. Předvyplněný formulář odešle pros- data dopředu, půjde nám to spolu rychleji“.
Elektronické formuláře naleznete na
tým kliknutím na úřad, po odeslání obdrží
internetových
stránkách města http:
identifikační číslo. Odeslání tímto způso//www.mestocernosice.cz/
v sekci Elektrobem k ničemu nezavazuje.
nické formuláře.
Na základě identifikačního čísla může
občan sledovat stav vyřizování svého po- MISYS-WEB pro zpřístupnění důležitých dat
žadavku, může být vyzván k jeho doplnění,
Geografický informační systém (GIS),
opravě nebo předložení dalších dokumentů nazvaný MISYS-WEB, zpřístupňuje občaa příloh. Pokud je vše v pořádku a občan se nům prostřednictvím Internetu důležitá
rozhodne požadavek potvrdit, dostaví se data – například územní plány, ortofotomana úřad s potřebnými doklady, po sdělení py nebo mapy záplavových území. Zájemce
identifikačního čísla obdrží svůj vyplněný o tato date může pracovat na svém lokála opravený formulář, který na místě pode- ním počítači v prostředí internetového
píše. Teprve v tomto okamžiku je formulář prohlížeče s daty umístěnými na serveru
města Černošice. Podmínkou je standardní
považován za oficiálně podaný.
Ve srovnání s jinými způsoby podání, podpora jazyka Java, instalovaná v klientnapříklad elektronickou poštou, odpadá ském počítači. GIS systém MISYS-WEB je
nutnost použití elektronického podpisu. primárně určen pro jednoduché a rychlé
Odpadá rovněž nutnost opakovaných ná- získání grafických a popisných informací,
vštěv úřadu za účelem doplňování údajů proto je do tohoto systému implementoči ověřování příloh a jsou omezeny na vána nejdůležitější podmnožina operací
minimum komplikace způsobené chybným s grafickými a popisnými operacemi.
Systém MISYS-WEB je včetně návodu
vyplněním formuláře. Nutnou podmínkou
vyplnění formuláře je instalace 602XML k použití přístupný na internetových stránFilleru, který je ke stažení zdarma. Občan kách města http://www.mestocernosice.cz/
má rovněž možnost formulář předvyplnit v sekci Mapy.
a uložit si jej na disk ve svém počítači WEBCALL – vyvolávací systém na Interk pozdějšímu použití nebo formulář vynetu rozšířen na odbor dopravy
tisknout a podat písemně.
Systém objednávání pořadových lístků
Projekt elektronických formulářů nava- a sledování front u přepážek na Internezuje na úspěšný projekt CzechPoint a je tu slouží veřejnosti od 1. června 2007.
součástí iniciativy Ministerstva vnitra Čes- V průběhu letošního roku byl systém
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rozšířen i na odbor dopravy a pokrývá
tak nejvytíženější agendy, provozované
na pracovišti v Praze 2, Podskalská 19.
Systém umožňuje objednat pořadový lístek v předstihu prostřednictvím Internetu a vyhnout se tak čekání ve frontě. Systém umožňuje též sledování délky front
a naplánování vhodné doby návštěvy.
Systém WEBCALL nyní obsluhuje pracoviště správního odboru a odboru dopravy: příjem žádostí o cestovní doklady
(pasy), občanské průkazy a řidičské průkazy, výdej dokladů, CZECHPOINT, evidence vozidel, ověřování listin aj. Služba
je přístupná na internetových stránkách
města http://www.mestocernosice.cz/
v sekci Objednávání klientů.
Občan, který má zájem objednat si
pořadový lístek, zvolí nejprve po vstupu do objednávacího systému na výše
uvedeném odkazu požadovanou činnost,

v následujícím kroku vybere požadovaný
den a hodinu. V posledním kroku občan
uvede své jméno, následně mu systém
objednávku potvrdí a přidělí 4-místný
PIN. Občan si může potvrzení ihned na
své tiskárně vytisknout nebo uvést svou
e-mailovou adresu, na kterou obdrží
potvrzení včetně instrukce, v jakém časovém rozmezí lze vyzvednout pořadový
lístek. PIN je nutno zadat na klávesnici
kiosku v přízemním vestibulu budovy
Podskalská 19, Praha 2, po zadání volby
Objednávky z Internetu. Občan následně obdrží lístek a bude v požadovanou
dobu přednostně obsloužen bez čekání
ve frontě. Ke kiosku je však nutno se
dostavit v požadovanou dobu s tolerancí
± 15 minut, v opačném případě nárok na
objednaný lístek a tím právo na přednostní
odbavení pozbývá platnosti.
Ing. Bohumil Sajdl, CSc., odbor informatiky

Podněty ke zlepšení podmínek hromadné dopravy jsou vítány
Autobusová hromadná doprava je
nedílnou součástí života našeho města.
V souvislosti s nárůstem počtu obyvatel
Černošic došlo proto v posledních několika letech ke změnám na autobusových
spojích. Byly navýšeny počty některých
spojů, především ve frekventovaných časech, v návaznosti na vlakovou dopravu.
Byla zřízena noční linka o dvou spojích
Praha–Černošice–Dobřichovice a zpět,
a v současné době je zahájen provoz
okružní linky města vedoucí po trase Černošice, nádražív–Vráž–Slunečná–Dr. Janského–Černošice, nádraží.
Před uskutečněním těchto změn proběhlo mnoho jednání. Každé zřízení nového
spoje či nové zastávky je nutno projednat
s dopravci, policií, vlastníkem komunikace
a koordinátorem řízení provozu hromadné dopravy na Praze-západ. Jelikož se na

financování provozu hromadné dopravy
podílí poměrnou částkou i Středočeský
kraj, musí jím být vydána různá rozhodnutí a vyjádření. Každá sebemenší změna
v jízdním řádu či provozu musí být zkoordinována i s ostatní hromadnou dopravou
– autobusovou i vlakovou – provozované
na Praze-západ, ve Středočeském kraji
a v Praze samotné, což není jednoduchou
záležitostí.
Hromadná doprava je průběžně kontrolována měřeními využitelnosti cestujícími na provozujících spojích a v rámci
těchto měření jsou některé spoje rušeny
a další zřizovány. Autobusová doprava
slouží především vám, občanům města.
Rádi bychom, abyste byli s touto službou
spokojeni. Proto vaše podměty ke zlepšení
podmínek hromadné dopravy jsou vítány.
Šťastnou cestu přeje odbor dopravy
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Na černé skládce se povalovaly pytle plné konopí

V pátek 23. května po deváté hodině ranní oznámil městské policii muž, že
na lesní cestě vedoucí k myslivně Na Stráži je založena černá skládka, na které
se nachází větší množství igelitových pytlů naplněných konopím. Z usušených
a rozmělněných listů a vrchní rostlinné okvětní část této rostliny se vyrábí droga
označovaná jako marihuana. Hlídka na místě zjistila dvacet pytlů se zeminou
a zbytky konopné natě a tři pytle naplněné listy konopí. V době nálezu už bylo
konopí k dalšímu zpracování a použití nevhodné. Věc byla předána Policii České
republiky, která učinila další opatření ke zjištění původce podivné skládky.
hasiči Mokropsy, kteří hořící automobil
uhasili. Technik poté zjistil, že požár způsobila závada na elektroinstalaci. K žádnému
zranění nedošlo.

Hrozilo vznícení trávy – 23. dubna v 11.15
přijala městská policie oznámení, že na
pozemku vedle bývalé mateřské školy
v Husově ulici kdosi pálí větve na nezabezpečeném ohništi. Po příjezdu na místo
hlídka zjistila, že se v okolí ohniště nikdo
nezdržuje a hrozí, že se vznítí okolní tráva.
Strážníci proto přivolali mokropeské hasiče, kteří oheň uhasili.
Krádež kol se nezdařila – 24. dubna o páté
hodině ranní přijala městská policie oznámení majitelky objektu v ulici V Rokli,
že se do její garáže vloupali muž a žena
a kradou jízdní kola. Hlídka po příjezdu
na místo zadržela ženu, která odpovídala
popisu oznamovatelky. Zadržená byla předána policii ČR k dalšímu šetření.
Zkrat způsobil požár auta – 22. dubna
v ranních hodinách přijala městská policie oznámení o požáru osobního vozidla
v ulici Domažlická. Na místo byli přivoláni
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Zloději ukradli čerstvé rohlíky – 28. dubna před šestou hodinou ranní oznámili zaměstnanci samoobsluhy U Brymů, že kdosi
vykradl bednu s čerstvě dodaným pečivem,
stojící před obchodem. Osobu pachatele se
nepodařilo zjistit.
Spáč se probudil a šel domů – 1. května
ve 14.55 přijala městská policie telefonické
oznámení, že v ulici Topolská leží v trávě
neznámá osoba a vedle ní berle. Strážníci
po příjezdu na místo zjistili muže, který jim
sdělil, že mu nic není, chtěl si jen odpočinout a usnul. Poté se zvedl a odešel domů.
V Habřinách padaly stromy – 30. dubna ve 14.24 požádala pracovnice odboru
životního prostředí o asistenci při zjištění
osob, které údajně bez povolení kácejí
stromy v lokalitě V Habřinách. Po příjezdu

z města a okolí
na místo strážníci, kteří prověřili totožnost
osob a věc si převzal odbor životního prostředí k dořešení.

Požití marihuany končilo nemocnicí
– 8. května ve 22.52 byla rychlou záchrannou službou oznámena městské policii
intoxikace ženy marihuanou. Na místo byla
přivolána Policie ČR, která celou věc řeší
jako podezření z neoprávněného držení
drog. Žena byla odvezena k ošetření do
nemocnice.
Granát mezi květinami – 12. května v 7.45
oznámila majitelka objektu v ulici Slunečná, že při sázení květin na své zahradě

nalezla starou munici. Strážníci místo zajistili až do příjezdu pyrotechnika Policie ČR,
který konstatoval, že se jedná o nevybuchlý
dělostřelecký granát z 2. světové války.
Granát poté pyrotechnik převezl k odborné likvidaci.

Ze sloupu trčely neizolované dráty
– 15. května v 8.15 přijala městská policie
oznámení, že v ulici u kazínského fotbalového hřiště trčí z poškozeného sloupu veřejného osvětlení neizolované dráty.
Poškození oznámili strážníci firmě
Eltodo, která měla zjednat nápravu.
Viník z místa nehody ujel – 20. května ve 21.15 přijala městská policie
oznámení, že v ulici Vrážská došlo
k dopravní nehodě dvou automobilů,
přičemž viník z místa nehody ujel.
Věc převzala k dalšímu šetření Policie ČR, skupina dopravních nehod.
Při nehodě nebyl nikdo zraněn.
Zloděj ukradl slunečníky – 24. května o osmé hodině ranní zjistila obsluha restaurace Na hřišti v Mokropsech, že neznámý poberta ukradl
před restaurací dva velké slunečníky.
Celá věc byla předána Policii ČR.
Josef Dovjak, městská policie
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Oběti a skutky statečných by neměly být nikdy zapomenuty
V nejkrásnějším období roku, v kvetoucích májových dnech, slavíme dny osvobození, kdy končil
čas nejtemnější, krvavá německá okupace. Připomínáme si, že tehdy desetitisíce statečných a obětavých vlastenců povstaly, aby přispěly k porážce
hrůzného hitlerovského nacismu. Odvážní muži
i ženy z blízkého okolí Prahy po stovkách spěchali,
aby se zúčastnili slavného českého povstání. Byli
mezi nimi i obyvatelé Černošic, kteří nechtěli se
založenýma rukama čekat na osvobození. Jako
každým rokem i letos jsme při této příležitosti
položili věnce na památná místa, poblíž černošického kostela a k pomníčku v Mokropsech. Všichni
jsme s dojetím předčítali jména našich spoluobčanů, kteří neváhali položit život na samém prahu
svobody. Přejeme si všichni upřímně, aby oběti
a skutky statečných nebyly ani v blízké ani ve
vzdálenější budoucnosti zapomenuty. Tak doufám
i já, bývalý vězeň nacistického koncentračního
Miloslav Moulis
tábora Buchenwald.

5. května, v den výročí povstání českého lidu proti německým okupantům, se pietního aktu
k uctění památky padlých zúčastnili spolu se zástupci Českého svazu bojovníků za svobodu
i starosta Aleš Rádl, místostarostka Helena Langšádlová a další obyvatelé města.
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My životy jsme položili, aby Vy jste v míru žili
Žulový památník, ještě donedávna stojící na Vráži v místě budoucího náměstí,
byl převezen do ateliéru akad. sochaře
Petra Vitvara, který by měl během roku
tento žulový, ručně opracovaný kvádr
s pamětní deskou zrestaurovat. Památník
je připomínkou násilné smrti dvaadvaceti našich spoluobčanů, kteří zahynuli za
2. světové války v koncentračních táborech, padli nebo byli popraveni.
Při zahájení restaurátorských prací
byl z pomníku vyjmut písemný doku- ho století uložen. Vodotěsné plastové
ment se jmény všech těchto obětí, který pouzdro (foto vpravo nahoře) objevil
v něm byl v padesátých letech minulé- po demontáži pamětní desky sám Petr Vitvar. Pouzdro bylo
umístěno v kolmo vyvrtaném otvoru o průměru
3,5 centimetru a délce 25
centimetrů. V pouzdře
byla uložena listina, jejíž
kopii otiskujeme a jejíž
motto komentuje smutné
události průběhu a konce
2. světové války:
„My životy jsme položili,
aby Vy jste v míru žili“.
Součástí prací na památníku bude i vyhotovení
nového podstavce. Původní betonový nahradí
podstavec z ručně opracované žuly. Po dohodě
se zástupci města bude
papírový svitek se jmény
padlých umístěn ve vodotěsném pouzdru zpátky na
stejné místo. Kopie listiny
bude umístěna v místním
archívu.
Michael Pánek
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Popřát mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti přišly 14. května všem seniorům, kteří přijali
pozvání do Domu s pečovatelskou službou, aby tu společně oslavili svá významná životní jubilea,
místostarostka Helena Langšádlová a členky sociální komise.
Na 1. setkání klientů
a přátel Farní charity
Neratovice přijely do
Libiše pracovnice charity
i se „svými“ klienty ze
všech středisek, kde působí. Z Černošic, Čelákovic,
Klánovic, Kbel, Otvovic,
Odolena Vody, Obříství,
Kostelce a z Neratovic dorazilo více než 140 seniorů.
Setkání zahájila ředitelka
Farní charity Neratovice
Miloslava
Machovcová
a poté byla vyhodnocena
kvalitní a obětavá práce
zdravotních sester a pečovatelek. Černošice na
setkání reprezentoval tým
denního stacionáře (na snímku zleva pečovatelka Soňa Nováková, vedoucí stacionáře Pavla Kundrtová, pečovatelka Andrea Urbanová a vrchní sestra Jana Švejcarová ve chvíli, kdy se věnují paní
Aleně Brožíkové a panu ing. Miloslavu Bočkovi).
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Historická část Mokropes by se měla dál rozvíjet
Intimní prostor Galerie Mokropeská
kaplička sv. Václava hostil v minulých
dnech výstavu fotografií mistra slovenské
amatérské fotografie, nositele mnoha ocenění a našeho spoluobčana Jána Bučka.
Fotografie z let 1970 až 1985 si sem přišel
prohlédnout také starosta města Aleš Rádl,
který při této příležitosti uvedl:
„Jde o jednu z řady velmi pěkných výstav, které se v těchto prostorech v posledních letech konají. Městem zrekonstruovaná kaplička, která dříve sloužila dokonce
jako prodejna zahradnických potřeb,
tak dnes přináší umělecké zážitky nejen
obyvatelům Černošic, ale také cyklistům,
neboť leží na cyklotrase vedoucí z Prahy
na Karlštejn. I proto bychom tento prostor
chtěli dál rozvíjet tak, aby byl jakýmsi
podtržením této historické části Mokropes.
Rádi bychom poblíž vybudovali nějakou
napodobeninu historické kašny, vylepšili

cestu k železničnímu mostu, aby cyklotrasa v celém úseku na území Černošice byla
v nejvyšší kvalitě a pokračovali v obnovování této staré původní mokropeské
vesnické části, která má svou historickou
hodnotu. Vždyť některá stavení pamatují
(sj)
i tři sta let“.
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Májové slavnosti byly přehlídkou tradiční lidové zábavy
Již čtvrté černošické Májové slavnosti
přilákaly 10. května na Masopustní náměstí
spoustu milovníků lidové zábavy. Za krásného jarního počasí tu na ně čekal bohatý
program, který průvodem krojovaných
účastníků zahájil a tradičně dražbou a kácením májky skončil. Mezitím se o skvělou
náladu starala poberounská hudební skupina Třehusk a taneční soubory Kamýček
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z Kamýka nad Vltavou, Notičky a Klíček
z Řevnic, pražský Hájíček, Lúčka ze Svatobořic a samozřejmě černošický Pramínek.
No a kdo nakonec hasiči pokácenou májku
získal? Los určil paní Vlastu Hantigovou
(na snímku u pokácené májky), která se
nám svěřila, že je velkou milovnicí tradičních lidových slavností. Právě takových,
jako jsou staročeské máje.
(sj)

z města a okolí
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Něco krásného končí a něco krásného začíná
Do budovy školy jsme poprvé vešli jako
malí zvědaví prvňáčci očekávající něco nového
a neznámého. Ano! Škola – to je to slovo, při
kterém se dětem v předškolním věku rozsvítí
oči nadšením. Někoho toto nadšení přejde už
při prvních písmenkách abecedy, někdo vydrží
až do násobilky a skupinka nadšenců vydržela
i zlomky a větný rozbor.
Nyní však školní léta pro většinu z nás teprve
pořádně začínají, alespoň tak nám to říkají naši neomylní rodiče, kteří nám hlavně v poslední
době dávají ke všemu komentář. Základní škola
nám samozřejmě mnohé dala. Dala nám nepochybně vzdělání a mnohdy i výchovu, občas

naivní pocit dospělosti, ale dala nám hlavně
kamarády. Kamarády, se kterými jsme se drželi
v první třídě za ruku a se kterými jsme sdíleli
každodenní útrapy dětí školou povinných.
Každý z nás stál před důležitým rozhodnutím, co se svojí budoucností a vzděláním. Doufám, že jsme se všichni rozhodli správně a že
naše budoucnost bude podle našich představ.
Můžu konstatovat jen jedno: Něco krásného
končí a něco nového začíná. Tak to v životě
ostatně už bývá. A občas se i něco opakuje …
třeba pocit zvědavých prvňáčků očekávajících
něco nového a neznámého…
Michaela Orlitová, žákyně 9. B

Výsledky přijímacího řízení 2007–2008

Jak jsme letos dopadli? Velmi dobře!

V letošním školním roce vychází celkem
51 žáků, v prvním kole bylo přijato 93 procent žáků. V druhém kole si tři žáci zvolili
stejnou školu, ale na jiné adrese, a jeden žák
se dostal na odvolání na stejnou školu, kam
si podával původní přihlášku. V současné
době jsou všichni žáci přijati, i když někteří
ještě zvažují, že by možná změnili svou původní volbu a zajímají se o podmínky přijetí
na další podobné škole.
A jaká byla volba? Nejdříve byli přijati
žáci na školy s uměleckým zaměřením,
kde se konají talentové zkoušky už v lednu,
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celkem se hlásili tři a všichni uspěli. Na
gymnázia bylo přijato 6 žáků, na střední
průmyslové školy jich odchází 10, na střední odborné školy a střední odborná učiliště
17, obchodní akademii si vybralo 6 žákyň,
zdravotnickou školu 2 žáci, hotelovou školu
budou navštěvovat dvě žákyně a zbývající
žáci si zvolili různé typy škol. Z pátých tříd
odchází na gymnázia 8 a ze sedmých tříd 9
žáků.
Všem gratulujeme a přejeme jim do dalšího studia mnoho úspěchů a radosti ze
správné volby.
Mgr. Evženie Němečková, výchovná poradkyně

z radnice

Žáci pátých tříd si přišli popovídat s představiteli města

Zajímavé dopoledne čekalo koncem dubna žáky pátých tříd základní školy. Byli
pozvání na prohlídku městského úřadu, spojenou s besedou s představiteli města.

První informace o tom, k čemu je na
úřadu podatelna, matrika či pokladna,
podala „páťákům“ vedoucí kanceláře
starosty ing. Jana Ullrichová. Pak už
mladí návštěvníci usedli do zasedací
místnosti, kde se jich ujali starosta Aleš
Rádl a místostarostka Helena Langšádlová. Pověděli jim, že o tom, co je pro
město nejdůležitější, rozhodují volení
zastupitelé, kteří ze svého středu vybírají
starostu a městskou radu, že město hospodaří podle schváleného rozpočtu a že
obyvatelé si o spoustě věcí rozhodují
sami a město jim pouze vytváří prostor.
Pověděli jim rovněž, jaký je rozdíl mezi
volenými představiteli města, kteří se
musí jednou za čtyři roky při volbách
zeptat voličů, zda jim dají důvěru i nadále, a úředníky, kteří na úřadu pracují
stále, a spoustu dalších věcí. Na oplátku
vyzval pan starosta školáky, aby se sami
vyjádřili k tomu, co ve městě postrádají
a co by chtěli zlepšit a také co by chtěli
zlepšit ve své škole. Na závěr pak kluků
a děvčatům připomněl, že:
„Městský úřad je docela významná instituce, která váš život ovlivňuje víc, než
si možná uvědomujete. A je proto dobré
vědět, jak funguje, jak je možné s ním komunikovat, co je možné od něj očekávat
a co naopak očekávat nelze. Doufám, že
tato návštěva přispěla k vaší větší orientaci, protože ve vašem věku už s úřadem
můžete pomalu začít přicházet do styku.
Už to není jenom o tom, že všechno za
vás řeší rodiče“.
(sj)
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Bezpečné Černošice zaujaly školáky i děti z mateřinek
Třetí ročník prezentace složek integrovaného záchranného systému, nazvaný Bezpečné Černošice, se na hřišti SK Kazín uskutečnil 16. května. Program byl určen zejména
dětem ze základní školy, nicméně vystavená
technika, ukázky policejního výcviku i služební psi zaujali i děti z mateřinek.
Právě služební psi, ať už bylo jejich úkolem zadržet pachatele trestné činnosti či
najít skryté drogy, si při ukázkách výcviku
vedeného zkušenými kynology z Okresního
ředitelství policie Praha venkov vydobyli
u dětí velký obdiv. Značný zájem byl o termovizi cizinecké policie, která dokáže objevit výbušniny v zavazadlech, i o práci kriminalistů, kteří dětem ukázali, jak se snímají
otisky prstů. Své umění pak předvedli policejní pyrotechnici při likvidaci nebezpečné
nálože a také policisté z útvaru Policie ČR,
kteří předvedli prvky sebeobrany. Nechyběla ani ukázka výstroje a výzbroje používaná
strážníky Městské policie Černošice.
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Na břehu Berounky předvedla dětem
zásahová jednotka Sboru dobrovolných
hasičů Mokropsy vyprošťování zraněných
z osobního auta zdemolovaného při dopravní nehodě. Na jejich práci navázali
záchranáři z Asociace samaritánů ČR okresu Praha-západ, kteří „zraněné“ ošetřili ve
zbrusu novém vozidle, v současné době
jediném svého druhu v ČR.
Největším hitem Bezpečných Černošic
však byl policejní vrtulník letecké služby
ČR. Stroj v hodnotě 150 milionů korun, vybavený mnoha technickými vymoženostmi,
si po přistání na hřišti mohli všichni zvědavci prohlédnout úplně zblízka.
Na závěr všem aktérům zajímavého
dopoledne, kteří ochotně a profesionálně
představili svou činnost, poděkoval starosta města Aleš Rádl. Děti odcházely spokojené a třeba se i něco nového dozvěděly.
(sj)
A o to šlo.

z města a okolí
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Čarodějnice v mokropeské školce
Už v březnu jsme v naší školce vyhlásili
soutěž O nejkrásnější čarodějnici. Kluci
a děvčátka společně s rodiči doma vyráběli čarodějnice nejrůznějších velikostí
a z nejrůznějších materiálů a pak je vystavili ve školní šatně. Celkem se nám do
soutěže sešlo 32 čarodějnic. Nejkrásnější
vyrobil Pavlík Besser, pak Janička Dejmková a třetí byla Eliška Bártová. V naší
nové třídě v základní škole zvítězila Maruška Kopřivová, druhý byl Honzík Kříž
a třetí Ilonka Musilová.
Na 30. dubna jsme připravili Čarodějnický den. Děti i paní učitelky se převlékly za čarodějnice, čaroděje a černokněžníky a uspořádaly velký čarodějnický
rej. Tančily čarodějnické tance, vařily
kouzelné lektvary a učily se zaříkávadla.
Předškoláci vyrobili velkou čarodějnici,
kterou se nám i přes silný déšť podařilo
na ohni spálit.
V další části programu si děti vyrobily papírové lampióny, se kterými si při
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večerní cestě po Mokropsech svítily na
cestu. Do školky se vracely, když už byla
úplná tma. A pak přišlo to, na co se těšily
nejvíce – celou noc spaly ve školce. Ty
mladší na postýlkách, předškoláci ve spacáku na zemi. Bylo to úžasné dobrodružství a ke spánku jsme se uložili až hodně,
hodně pozdě. Vůbec nikdo se nebál a ani
trochu neplakal. Druhý den odpoledne se
dětem vůbec nechtělo domů a nejraději
by ve školce zůstaly spát i další den.
Učitelky mateřské školy Mokropsy

z města a okolí

Šermíři z Alotria reprezentovali kraj

Středočeský kraj se ve dnech 8. až 10. května zúčastnil 8. Mezinárodních trhů turistiky v partnerském polském regionu Opolské vojvodství. Akce,
která se konala na hlavním náměstí města Opole,
měla za cíl seznámit jeho obyvatele i obyvatele
regionu Opolské vojvodství s nabídkou produktů
a turistických lákadel téměř stovky vystavovatelů.

Šéf Alotria Josef Kutílek s cenou
za nejlepší prezentaci.

Prezentace Středočeského kraje se setkala
u návštěvníků s mimořádně velkým úspěchem
a od pořadatelů získala diplom a pohár za nejlepší prezentaci. Středočeši přivezli do Opole kromě
představení turistických cílů a novinek v oblasti
cestovního ruchu také ukázku řemesel a výrobků
Občanského sdružení Zlaté dno, které pomáhá
integrovat osoby se změněnou pracovní schopností, a černošickou skupinu historického šermu
Alotrium. Středočeský kraj se tak v Opoli nepředstavil pouze jako region zajímavý památkami,
přírodou a příležitostmi k aktivnímu odpočinku,
ale také jako region s bohatou živou kulturou.
Ing. Josef Kutílek

Vedoucí odboru kultury Středočeského kraje Jiří Skalický (první zleva v prostřední řadě), který
cenu za nejlepší prezentaci v Opoli převzal, spolu s celým vítězným týmem.
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36. schůze rady města
konaná 14. dubna 2008

• rada souhlasí s obnovou chaty č. e. 0486 v osadě
Na Cípu podle předložené dokumentace
• rada souhlasí s demolicí stávajícího rodinného
domu č. p. 945 a se stavbou nového rodinného
domu na pozemku parc. č. 1781 v Táborské ulici
podle předložené dokumentace
• rada souhlasí s novým kabelovým vedením VN
a NN v chatové osadě Lavičky a Zátoka radosti
podle předložené situace za podmínek obvyklých
pro výkopové práce na pozemcích města (smlouva, poplatek, uvedení povrchu do původního stavu)
• rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě NN
v ulicích Školní, Zvonková, Werichova, Smetanova
podle předložených situací za předpokladu dodržení podmínek obvyklých pro vstup do komunikace
• rada ve věci Žádost o zlepšení stavu Větrné ulice
v úseku od Slunečné ulice konstatuje, že předpokladem k rekonstrukci komunikací v lokalitě Lada byl
příspěvek občanů – vlastníků stavebních parcel
• rada souhlasí s příspěvkem města ve výši
10 000 Kč na stavební úpravy v bytě nájemnice
– Slunečná č. p. 627
• rada souhlasí s vybudováním zpevněného nájezdu z ulice Slunečné k pozemku parc. č. 1682/
78 na náklady žadatele a konstatuje, že zámková
dlažba se neposkytuje na budování zpevněných
vjezdů, nýbrž pouze k vybudování veřejných částí
chodníků
• rada ve věci Prodej pozemků v ulici Radotínská – otevírání obálek bere na vědomí a ukládá
vedoucímu odboru investic předložit tento bod
zastupitelstvu na nejbližší jednání
• rada ve věci Projekt Rekonstrukce ulic Slunečná, Mokropeská, Vrážská, Pražská – zaměření
sítí (CityPlan, s. r. o.), výsadba zeleně – ukládá
odboru investic zjistit a posléze reklamovat vady
projektu a zaměření sítí a případně žádat slevu
z ceny za tuto PD
• rada ve věci Napojení silničního přivaděče na
silnici II/115 souhlasí po projednání s předloženým návrhem trasy silničního přivaděče za podmínky plného respektování předloženého návrhu
(napojení přivaděče u stávajícího vyústění panelové cesty na silnici II/115)
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•

rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o smlouvě
budoucí na zřízení věcného břemene se společností
STP Net, s. r. o., na zřízení plynové přípojky na pozemku parc. č. 2701 v k. ú. Černošice ve vlastnictví
města Černošice za jednorázovou úplatu 500 Kč
a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení
věcného břemene na vedení vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc. č. 5674 v k.
ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za
úplatu 10 000 Kč (byla uhrazena již v roce 2005)
a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
rada souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí
smlouvě darovací na pozemek č. parc. 2250/3 ost.
pl. o výměře 6 m² v k. ú. a obci Černošice mezi
dárcem a městem Černošice (obdarovaný) dle
navrženého postupu a doporučuje zastupitelstvu
ke schválení
Finanční odbor
• rada ve věci Plnění rozpočtu města za první
čtvrtletí roku 2008 bere na vědomí podanou
informaci
• rada souhlasí s návrhem na použití výtěžku
z provozování VHP za rok 2007 (výtěžek ve výši 244 027 Kč bude použit na veřejně prospěšné
účely – přistavení velkoobjemových kontejnerů
pro občany Černošic, nákup košů a sáčků na psí
exkrementy a na výsadbu zeleně)
• rada schvaluje vyřazení opotřebovaného, poškozeného a nefunkčního majetku dle předložených návrhů (hasiči Černošice)
Odbor kancelář starosty
• I. rada souhlasí s dalším zpracováním všech
3 projektů z operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost a podáním žádostí na
výzvu v květnu s tím, že příjemcem dotace bude
Základní škola Černošice; II. rada souhlasí s tím,
že město Černošice bude partnerem projektů
a převezme záruky za případné finanční náklady
za zpracování projektů; III. rada ukládá řediteli
školy zajistit administraci projektů, výběr zpracovatelské firmy a včasné podání žádostí
• rada bere na vědomí informaci o bytech ve
vlastnictví města Černošice
Odbor územního plánování
a stavebního řádu
• rada ve věci Usnesení 3.1.24 z 34. schůze Rady

z radnice
města Černošice ze dne 17. 3. 2008 vzala na vědomí dosud zjištěné informace
• rada ukládá starostovi, aby na nejbližším
zasedání zastupitelstva předložil zastupitelům
k rozhodnutí, zda město Černošice bude pořizovat změnu územního plánu sídelního útvaru
Černošice a regulační plán pro lokalitu Centrum
Vráž
• rada v souladu s § 6 odst. 6 písm. c) a § 98
zákona 183/2006 Sb., v platném znění, vydává
územní opatření 2/2008 o stavební uzávěře
na asfaltové povrchy komunikací Borůvková
(v délce 130 m od křižovatky s ulicí Větrná
včetně této křižovatky), Boženy Němcové (úsek
Tyršova–Havlíčkova), Chodská, Karlická (úseky
V Zahrádkách–Myslbekova a od hranice pozemků parc. č. 861/1 a 863/1 – Tyršova), Leknínová,
Malinová (v délce 120 m od křižovatky s ulicí
Větrná), Mokropeská, Myslbekova, Ostružinová
(v délce 110 m od křižovatky s ulicí Větrná směrem k ulici Brusinková), Stulíková, Topolská (od
hranice pozemků parc. č. 5125/69 a 5125/70 (konec stávajícího asf. povrchu)–Nádražní), V Horce
(úsek Libušina–Waldhauserova), V Rybníčkách
(úsek Karlická–V Mýtě) a Žatecká v kat. území
Černošice a na pozemky, které z těchto pozemků
budou případně odděleny
Technické služby
• rada ve věci Žádost na přemístění kontejnerového stání na tříděný odpad od pozemku č. parc.
4645 na pozemek č. parc. 4613 žádá technické služby o doložení vlastnických vztahů k navrhovanému pozemku a ukládá vedoucímu TS navrhnout
více variant k přemístění kontejnerového stání
Odbor dopravy
• rada ve věci Žádost o terénní úpravy ul. Pražská
ukládá odboru dopravy ve spolupráci s technickými službami prověřit možnost umístění sloupků (standard) s řetízky v ul. Pražské u výjezdu na
ul. Stulíkovou
Městská policie
• rada souhlasí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy s obcí Kosoř o poskytování služeb městské policie a doporučuje předložit návrh veřejnoprávní smlouvy zastupitelstvu města
• rada schvaluje přijetí sponzorského daru pro
službu městské policie a jeho využití (notebook

vz. ACER, typ: Extensa 5220)
Odbor kultury
• rada souhlasí příspěvkem 10 000 Kč pro lidový
soubor Pramínek (Letní taneční dílna v Bechyni);
rada doporučuje příště čerpat finanční prostředky z grantu pro práci s mládeží, který se poskytuje i na běžnou činnost jednotlivých organizací
Různé
Z komise životního prostředí
Kontejnery na ošacení
komise se seznámila se záměrem umístit 2 kontejnery na sběr starého ošacení pro charitativní
účely; doporučuje u areálu TS a před knihovnou
nebo na parkovišti u MěÚ
• rada bere na vědomí a konstatuje, že tuto věc již
projednala
Seznámení se soutěží třídění odpadu
komise se seznámila s návrhem uspořádat soutěž
pro žáky základní školy; na příštím zasedání komise proběhne diskuze k navrhované soutěži
• rada bere na vědomí
Předložení plánů výsadby stromů
komise žádá odbor investic o předložení plánů
výsadby stromů na území města Černošice
• I. rada bere na vědomí žádost komise; II. rada
ukládá odboru investic předat tajemníkovi komise souhrnný plán výsadby a zveřejnit ho v IL
Návrh výsadby 2 ks hlohů ke knihovně
komise navrhuje vysazení 2 ks hlohů mezi staré
hlohy ke knihovně; stávající hlohy jsou přestárlé
• rada bere na vědomí a ukládá technickým službám prověřit možnosti vysazení 2 ks hlohů
Dotace na výměnu kotlů na tuhá paliva
pí Kalousková seznámila členy komise s vypsáním dotace na výměnu kotlů na tuhá paliva;
komise žádá zadat jako úkol odboru životního
prostředí, aby pro IL připravil informativní článek s tématem problematiky této dotace pro občany města, kteří spalují ve svých domácnostech
tuhá paliva
• I. rada bere informaci na vědomí; II. rada ukládá odboru ŽP prověřit podmínky dotace a ve
spolupráci s radním p. Řehořem připravit pro IL
o této dotaci informativní článek
Solární panely
pí Kalousková seznámila členy komise s pro-
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jektem občanské elektrárny obce Ohrobec na
Praze-západ; firma Soltin si pronajímá střechy
orientované na jih (soukromých i obecních
budov) pro instalaci solárních panelů a za každý
panel platí roční nájemné
• rada bere na vědomí
Psí exkrementy
komise doporučuje zaměření na dodržování úklidu psích exkrementů; zejména zapojit do spolupráce městskou policii a za nedodržování stanovené vyhlášky udělovat majitelům psů pokuty
• rada ukládá městské policii důsledné uplatňování vyhlášky města
Zvýšení poplatků za psy
komise navrhuje zvýšení poplatků za psy, z vybraných prostředků by bylo možné financovat
zakoupení mobilního vysavače na psí exkrementy; pořizovací cena mobilního vysavače cca
200 000 Kč
• I. rada nesouhlasí se zvýšením poplatků za psy
a konstatuje, že výše poplatku bude předmětem
dalšího jednání při změně vyhlášky; II. rada ukládá odboru TS prověřit vhodný model mobilního
vysavače na psí exkrementy
• rada ve věci Podnět radě města ke sjednocení
postupu při vyzývání obyvatel města ke vybudování vodovodních a kanalizačních přípojek
k městskému řadu ukládá kanceláři starosty prověřit uvedené informace a vypracovat odpověď
pí Göttelové
• rada souhlasí se záměrem, aby v souvislosti
s postupující komplexní rekonstrukcí uliční sítě
byly umísťovány estetické prvky na vytipovaná
místa ve městě, a pověřuje starostu, aby ve spolupráci s odborem kultury a odborem investic
předložil konkrétní návrhy
• rada souhlasí s vydáním mimořádného čísla
IL koncipovaného jako komplexní informační
materiál o možnostech veřejného stravování
v Černošicích
• rada ukládá místostarostce svolat tradiční setkání se šerify chatových osad
• rada souhlasí se zveřejněním inzerce na oslavu
svátku sousedů v IL zdarma.37. schůze rady města konaná 28. dubna 2008
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37. schůze rady města
konaná 28. duba 2008
Odbor investic a správy majetku
rada souhlasí se stavbou studny na pozemku
parc. č. 5129/37 v Topolské ulici podle předložené
situace
• I. rada souhlasí se změnou využití pozemku
parc. č. 858/1 z lesního pozemku (dle katastru
nemovitostí) na trvalý travní porost kvůli potvrzení stávajícího faktického stavu; II. rada souhlasí
se sloučením pozemků parc. č. 858/1 a 859/1
v Karlické ulici; III. rada pověřuje odbor investic
jednat s žadatelkou o převodu pozemku parc. č.
857 do majetku města
• rada ve věci Žádost o výjimku ze stavební
uzávěry pro přístavbu chaty č. e. 35 a z velikosti
zastavěné plochy – osada Na Vírku – nesouhlasí
s udělením výjimky a žádá stavební úřad o provedení šetření
• rada ve věci Žádost o výjimku z velikosti zastavěné plochy pro přístavbu sálu k domu č. p. 276
– Karlštejnská ulice – nesouhlasí s udělením
výjimky kvůli překročení závazných regulativů
Územního plánu
• rada souhlasí s přístavbou rodinného domu č.
p. 1716 ve Všenorské ulici podle předložené dokumentace
• rada souhlasí se stavbou studny na pozemku
parc. č. 5125/17 v ulici Zd. Lhoty podle předložené dokumentace
• rada souhlasí s udělením výjimky ze stavební
uzávěry pro stavbu rodinného domu na pozemcích parc. č. 1603 a 1604 v Sosnové ulici podle
předložené dokumentace vzhledem k tomu, že
stavebníci uzavřeli s městem smlouvu o výstavbě,
ve které se zavazují uhradit svůj podíl nákladů na
vybudování dopravní a technické infrastruktury
v ulici Sosnová (z toho důvodu bude oprava
stávajícího povrchu ulice přednostně zařazena
dle předchozích rozhodnutí rady města do plánu
investic)
• rada ve věci Žádost o likvidaci tují na pozemku
parc. č. 5839/3 (odvolání proti rozhodnutí rady)
trvá na svém předchozím rozhodnutí a nesouhlasí s pokácením tují

•

• I. rada souhlasí s nabídkou fy Elektro Šťastný
na připojení kamery systému městské policie
u křižovatky Dobřichovická – Slunečná za cenu
18 000 Kč bez DPH; II. rada souhlasí s odkoupením 1 betonového sloupu na rohu ulici Modřínová a Slunečná za cenu 1 000 Kč bez DPH
m rada souhlasí s podpisem Dohody o narovnání
mezi městem Černošice a společností SUDOP
Praha, a. s.
• I. rada ve věci Dotace od ministerstva pro místní rozvoj na akci Rekonstrukce ulic Fügnerova
a V Rybníčkách po přívalových deštích souhlasí
s podpisem dokumentů k dotaci; II. rada ukládá
vedoucímu finančního odboru zažádat o otevření
zvláštního účtu pro čerpání dotace
• rada souhlasí s podpisem smlouvy o vybudování staveb dopravní a technické infrastruktury
v úseku ulice Malinová
• rada souhlasí, aby při rekonstrukci v ulici
Kladenská byly chodníky a vjezdy provedeny
z barevné dlažby
• rada souhlasí s provedením přeložky za cenu
79 970,39 Kč bez DPH firmou Tel-servis Čechy, s. r. o.
• rada souhlasí s novým názvem ulice V Olšinách
na pozemcích č. parc. 3903 a části 3934 v obci
a k. ú. Černošice a doporučuje jej zastupitelstvu
ke schválení
Finanční odbor
• rada souhlasí s návrhem rozpočtového výhledu
pro období let 2009 až 2011 a doporučuje jej zastupitelstvu ke schválení
• rada souhlasí s financováním nutných úprav
v ZUŠ Černošice z investičního fondu základní
umělecké školy
Odbor kancelář starosty
• I. rada ve věci Projekty z operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost – nabídky
požaduje předložení 3 nabídek na zpracování
projektů
• I. rada ve věci Projekty z operačního programu a národní dotační a grantová řízení ukládá
vedoucímu finančního odboru seznámit s materiálem odpovědné osoby; II. rada ukládá jednotlivým odpovědným osobám, zodpovídajícím za
zpracování projektů, dále na projektech pracovat
v souladu s jednotlivými termíny
Odbor dopravy
• I. rada souhlasí s prominutím místního poplat-

z radnice
ku za zábor veřejného prostranství skupině Nevers, společnosti historických aktivit, o. s., která
24. 5. 2008 pořádá v ulici Husova akci nazvanou
Pohádkový les aneb setkání historie se současností.; II. rada souhlasí s poskytnutím částky
12 000 Kč na uspořádání akce
• rada ukládá odboru investic zajistit odstranění
tří nefunkčních betonových sloupů rozvodných
závodů v místě zatáček na ul. Vrážská
Odbor kultury
• rada ve věci projekt Kompakt 2006, který řeší
mikroregion Dolní Berounka a v jehož rámci měly Černošice nechat vyrobit propagační předměty,
souhlasí s dokončením projektu a s dofinancováním akce v rámci navržené konstrukce ve výši
maximálně do 100 000 Kč
• rada ve věci Partnerství Olešnica – Černošice
souhlasí s uzavřením partnerské smlouvy a ukládá pí místostarostce jednat o konečném znění
smlouvy
• I. rada souhlasí s vedením cyklostezky: žel.
most, Na skále, Dr. Janského, Zdeňka Lhoty, Kazínská, U jezu; II. rada souhlasí se zamýšleným
vedením a s vyznačením cyklostezky v připravovaných mapách od lávky kolem betonárky
směrem na Radotín jako s cyklostezkou připravovanou, která bude realizována pouze v případě
realizace prostřednictvím dotace z vnějších zdrojů; III. rada žádá odbor kultury, aby specifikoval
všechny možné problémy s realizací uvedeného
úseku zamýšlené cyklostezky (nedostatečné parametry, problematický úsek průjezdu Osadou Na
Vírku a pod.) a navrhl jejich řešení
• rada souhlasí s použitím znaku města pro potřebu propagace městské pláže
Různé
• I. rada revokuje své rozhodnutí ve věci souhlasu s obecnou rámcovou spoluprací se společností
PEMO a ukládá starostovi města uzavřít s uvedenou firmou pouze smlouvu na konkrétní jednotlivé zakázky, na základě nabídek předložených
před zahájením činnosti, v tomto případě projekt
Bike and Ride; II. rada ukládá všem odpovědným osobám podle stejného modelu postupovat
s ostatními externími spolupracovníky
• rada ukládá vedoucímu odboru technických
služeb provést řez vysazených stromů podle pokynu radního Jiřího Řehoře.
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Modeláři uspořádali tradiční jarní soutěž plastikových modelů
Už po jedenadvacáté jsme letos zorganizovali soutěž
stavitelů plastikových modelů, od roku 1990 každoročně
věnovanou životnímu výročí průkopníka českého (resp.
československého) letectví JUDr. Zdeňka Lhoty, který žil
v Černošicích. Soutěž se konala v ZŠ Mokropsy za velké
účasti mladých modelářů z Čech i Moravy, kteří bojovali
o atraktivní ceny, hlavně však o putovní pohár ředitele
školy. Letos soutěžící přivezli padesát kvalitních modelů
letadel a bojové techniky a poprvé i modely kategorie
figury.

Vít Hambálek, držitel
putovního poháru ředitele
naší školy i poháru za
nejlepší letoun.

Porota rozhodla, že v kategorii figur byl nejlepší žák
Zdeněk Mráz z Roudnice, v kategorii bojové techniky
Jakub Beneš z Mladé Boleslavi a v kategorii letadel žák Vít
Hambálek, rovněž z Mladé Boleslavi. Ten si také odvezl
domů i putovní pohár ředitele naší školy. Pro všechny
ostatní modeláře „na bedně i pod bednou“ jsme připravili kvalitní modelářské odměny. A my pořadatelé jsme se
večer, po ukončení soutěže a úklidu školních prostor, rozcházeli s dobrými pocity. Opět se povedla akce pro malé
i velké z Černošic i Středočeského kraje. Lumír Apeltauer

Ještě se můžete přihlásit na letní tábor v Černošicích

Vážení rodiče, milé děti. Máme pro vás
poslední nabídku pobytu na letním táboře
u nás v Černošicích, na kterém se o vás
postarají skvělí vedoucí a připraví vám
nezapomenutelné prázdninové zážitky. Připraveny jsou i tradiční zajímavé činnosti,
sporty a hry, vyjížďky na koních, modelářství letecké a plastikové a jiné rukodělné zajímavosti, a to s letním stanováním
a koupáním. Možná bude konverzace v anglickém a německém jazyce. Užijete si spolu
s dětmi z polských měst Olešnica a Lešnica
a bavorského Gerbrunnu. To vše pro děti od
6 do 16 let (od 14. července do 9. srpna).
Velmi využívaná je možnost zúčastnit se jen
části tábora, v termínu, který vám vyhovuje. Nabízíme i možnost výhodnější finanční
přístupnosti, neboť spolupracujeme se sociální komisí při našem městském úřadu
tak, abychom umožnili zvýhodněný pobyt
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Na táboře jezdíme i na koních
například rodinám s více dětmi. Zájemci,
laskavě se spojte s pořadateli tábora.
Apeltauer Lumír, tel: 605 545 615, email:
L.apeltauer@volny.cz.

z města a okolí

Turistický zájezd do domažlických lesů
Sdružení s dětmi a pro děti Černošice,
sekce turistika, uspořádalo tradiční jarní
výjezd do přírody. Od 6. do 11. května jsme
opět pobývali na Domažlicku a užívali si
krásné české přírody. Vlastně přírody české
a bavorské, neboť dnes není problém volně
přecházet po turistických stezkách hranice
v obou směrech. Bydleli jsme u Klenčí pod
Čerchovem v hotelu Výhledy.
Denně jsme prošli přiměřenou dávku
kilometrů, vždy něco málo přes dvacet.
Od rána do odpoledne v překrásné přírodě, s výbornou partou kamarádů. A podle
smlouvy se sv. Petrem za nádherného počasí. K dispozici jsme měli autobus, který
nám zkracoval nástupy a návraty z túr.
Byli jsme na nejvyšším vrcholu DomaRozhledna na vrcholu Čerchov

žlicka na české straně, na vrcholu Čerchova
(1042 metrů n. m.), i na straně bavorské na
vrcholu Ebene (894 metrů n. m.). Měli jsme
štěstí na výjimečně otevřené rozhledny na
uvedených vrcholech i na vrcholu Zvon
(862 metrů n. m.). Rozhledny na české
straně jsou vlastně vojenské objekty pro
pasivní sledování leteckého provozu a jsou
otevřeny pouze 8. května. Také jsme pobyli
v doslova vymalované restauraci v Trhanově. Ano, Trhanov je bývalé sídlo známého
Lomikara, jak nám Alois Jirásek přejmenoval Lamingera, který odsoudil Jana Sladkého Kozinu. Oblíbené večery s písničkami
za doprovodu tahací harmoniky kamaráda
Zdeňka Střihavky se líbily všem, i novým
přátelům, dvěma manželským párům, kteří
s námi byli poprvé.

Na Výhledech u pomníku J. Š. Baara

Pro příští rok předběžně oznamujeme
dvě možnosti zájezdu. A to do Duryňského
lesa u východoněmeckého města Themar,
nebo do Jizerských hor. Turistice v krásné
Lumír Apeltauer
přírodě a s námi – zdar.
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Vzpomínka na malíře Václava Jansu je i pozvánkou na výstavu

Jen málo dnešních obyvatel Černošic ví, kdo byl Václav Jansa, po kterém je pojmenována ulice v Horce nad kostelem. V následujících řádcích se proto pokusíme tuto výraznou
osobnost uměleckého života, jež často pobývala v našem městě, přiblížit a zároveň pozvat
čtenáře na zajímavou výstavu, která je jakousi kombinací děl dřívějších a těch současných.
akvarely ze Staré Prahy. Na
Malíř Václav Jansa se narodil
konci 19. a počátkem 20. sto21. 10. 1859 v Německých Zlatletí se Praha začala rozrůstat,
níkách, dnes Slatinicích, u Mosale uvnitř historického centra
tu. Vyučil se knihkupcem, byl
došlo k rozsáhlým stavebním
i písařem v advokátní kanceláři,
a urbanistickým proměnám. Na
až se mu splnilo jeho přání a byl
základě zákona z 11. 2. 1893 č.
přijat na Akademii výtvarných
223 ř. z. o vyvlastňování k úpravě
umění v Praze. Studoval u proasanačního obvodu královského
fesora Antonína Lhoty a chtěl
hl. m. Prahy definitivně a téměř
se věnovat figurální malbě. Za
kompletně zmizela z mapy Prasvou komposici Mojžíš na hoře
hy unikátní původní zástavba
Sinai získal vídeňskou Fügneropražského židovského ghetta,
vu cenu. Ve studiích pokračoval
na akademii ve Vídni u profesorů Lichtenfelse části Starého Města a menší části Nového
a Müllera.
Města i Malé Strany. Boření velkého množství
Časté cesty po Čechách a jeho vlastenecké budov i celých bloků vyvolalo mezi kulturní
cítění přivedly Václava Jansu ke krajinomalbě. veřejností bouřlivý ohlas.
Tak vznikla řada kreseb z jižních Čech, studií
Václav Jansa své pražské pohledy maloval,
rybníků, borových lesů, partií z Jindřichova jako student Akademie, již na začátku 80. let
Hradce, Plzně, Českého Krumlova, Českých 19. století, ale většina jeho prací vznikla na
Budějovic, Klokot, Tábora, Bechyně, Zvíko- objednávku pražského magistrátu v letech
va, tak vznikly i četné krajiny z údolí Otavy, 1895 až 1900, to je v době začátku působení
zejména z okolí Písku. Zajímavé jsou i jeho asanačního zákona, a zachycuje poslední
obrazy z Dalmácie a Riviéry, které vystihují chvíle některých pražských míst a zákoutí,
náladu, slunce a stíny zobrazených míst již- tedy doslova těsně před jejich likvidací. Něních moří.
které stavby však „přežily“ a jsou zachyceny
Václav Jansa provedl i četné ilustrace pro v dobové podobě, takže je můžeme porovnat
knihy a časopisy, například Ottovy Čechy, s jejich dnešním stavem.
Zlatá Praha či Světozor. Při pobytu v černoPohled z nádvoří ve Všehrdově ulici byla
šické vile vytvořil v roce 1893 díla Pohled do poslední práce Václava Jansy. Smrt jej zastihla
údolí u Černošic a Zima na Berounce. Dvakrát uprostřed plného pracovního nasazení. Zeby požádán významnými umělci o provedení mřel 29. 6. 1913 ve své černošické vile, tedy
krajinného podkladu pro jejich velké panora- právě před 95 lety. Je obdivuhodné, kolik pramatické obrazy. V roce 1894 to byl Mikoláš cí tento umělec, ve svém poměrně krátkém
Aleš, který pro město Turnov tvořil dioráma životě (54 let), vytvořil a jak cenné dokumenBitva pod Hrubou Skálou a v roce 1898 to byl ty nám zanechal. První souborná výstava se
Marold, který na pražském výstavišti tvořil konala v roce 1896 v Topičově salonu, v roce
panoramat Bitva u Lipan.
1902 představil v Rudolfinu olejomalby
Obrazy mizející Prahy
a akvarely ze Staré Prahy (247 prací). Další
Nejvíce však Václava Jansu proslavily jeho výstava v roce 1907 byla opět v Topičově
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salonu a už posmrtná výstava se
konala v roce 1913 v Rudolfinu
(178 prací). Poslední výstava byla
v prosinci roku 1917 v Rubešově
salonu.
Pozvánka na výstavu
V těchto dnech probíhá v Muzeu
hl. m. Prahy na Florenci výstava
Ondřeje Poláka (nar. 1968), absolventa Střední průmyslové školy
grafické v Hellichově ulici, obor
fotografie. Studia doplnil o oborem
umělecká foto na FAM. Věnuje se
technické fotografii a fotografii architektury a výtvarného umění.
Ondřeje Poláka zaujala práce
Václav Jansa a Ondřej Polák – pohled historický
malíře Jansy tak, že ke každému
a současný do Karlovy ulice
akvarelu, a to přesně z místa, kde
před sto až sto dvaceti lety stál malířův stojan,
Výstava je poučná, plná překvapení, je to tazhotovil fotografii, která zachycuje, jak vypa- ková milá připomínka let minulých. Potrvá už
dá stavba či celá čtvrť dnes, a toto porovnání jen do 15. června, mimo pondělí je otevřena
nám představil na výstavě.
každý den od 9.00 do 18.00. Milena Křížová

Václav Jansa – Královská cesta pod Pražským Hradem
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Tajenka z minulé křížovky: Chatová osada Křížovy lázně
Do projektu s názvem Plošný průzkum,
zhodnocení a dokumentace architektonického kulturního dědictví 19. a 20. století
byly zahrnuty vedle Jedličkových lázní
také Křížovy lázně, situované naproti
Kazínu v Dolních Mokropsech.
Křížovy lázně i přes
četné stavební úpravy
(související s povodněmi a vyššími nároky
k rekreaci) mají dodnes dochovaný původní urbanistický ráz
s ústřední restaurační
budovou. Vznik lázní spadá do 30. let
20. století. O výstavbě lázní se dochovalo velmi málo informací. Téměř žádné
údaje nepřináší pamětní kniha z období

první republiky. Nedochovaly se ani
žádné stavební dokumenty.
Křížovy lázně bývaly původně plovárnou s hospodou, pokladnou, převlékacími kabinami (samostatnými či společnými), tenisovými a nohejbalovými
kurty. Postupně byly
jednoduché dřevěné
převlékárny adaptovány k rekreaci. V současné době lázně sestávají
z jednotlivých chatek,
které jsou z větší části
výsledkem pozdějších
úprav. V téměř původní podobě zůstala
dochována budova restaurace, s dřevěným obložením a původními okny.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Pražský německý autor; část písně – B. Jarryho král; ženské jméno; citoslovce drkotání – C. Kapela; břevno; vzdělávat – D. Ghanské hlavní město;
polní míra; polský spisovatel – E. Kyseliny; napětí – F. Bylina; Alexandr; nápor
– G. Nemocniční oddělení; římsky 1051 – H. Klub angažovaných nestraníků; Krétské pohoří – I. Typ malého Fordu; staroegyptský bůh Slunce – J. Motýlek; avšak
– K. Ostravská SPZ; klip – L. Léčka; sladkovodní ryba; klukovské jméno – M. Špaleta; místo v JAR – N. Kilogram; Menšíkovy iniciály; saze – O. Španělsky bláznivý;
druhá část tajenky; část sloky – P. Dlaždičky; část motoru – R. Zcizovat; vyšší
savec; tlustá – S. Nakladatelská zkratka; generátor; Liga mistrů.
SVISLE: 1. Castrův ostrov; vak; přístavní hráz; zastar. kadeř vlasů – 2. Konopí; oblak;
obilí; brejlovec – 3. První část tajenky – 4. Předložka; tuhý řád; trup; chem. droga
– 5. Německy úřad; domácky Adéla; souhlas; obvazové materiály – 6. Irská republikánská armáda; chem. zn. hliníku; moji; mluvnická kategorie; zájmeno – 7. Domácí
bůžek; chem. zn. teluru; dovednost; laskomina; dětský pozdrav – 8. Čipová karta;
obránce; 12 měsíců; část molekuly – 9. Francouzský určitý člen; schránka; pouto;
a sice – 10. Třetí část tajenky – 11. Zádrhel; americký herec ze seriálu M.A.S.H.;
cizí žen. jméno; severská bájná bytost – 12. Spisy; korejská automobilka; sicilská
sopka; rýha.
Nápověda: D. Breza – H. Ída – M. Mokasa – O. loco – 11. troll – 12. Kia.
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Stanislav Panýrek pětadevadesátníkem
V úterý 20. května se v plné fyzické i psychické svěžesti dožil
95 roků pan Stanislav Panýrek, známý černošický občan. Narodil
se ve Vídni v roce 1913 a ještě před 1. světovou válkou se s rodiči
vrátil do Čech, do Radotína. V roce 1927 se začal učit kadeřníkem
a pracoval v malé provozovně u černošického hotelu Kulhavý,
dnešní realitce Gaudí. V roce 1938 s úspěchem dokončil policejní akademii v Liberci a stal se policistou, kterým zůstal až do
konce své pracovní aktivity. Ovšem pro neloajálnost k minulému
totalitnímu režimu v pozici degradovaného staršiny – drážního
strážníka. A tak si pana Panýrka pamatujeme všichni – rozvážně
kráčejícího v modré uniformě po perónu Smíchovského nádraží
nebo vracejícího se unaveného z černošického nádraží domů. V roce 1943 se oženil s paní
Aničkou, rovněž známou a pro svůj půvab mnoha muži obdivovanou Černošičankou,
která léta uváděla hosty na Barrandovských terasách. Prožil s ní krásných 54 roků společného, bohužel bezdětného, manželství. Pan Panýrek se vždy a všemu věnoval s aktivitou,
maximální pečlivostí a vášní, kromě sportu a chovu různých zvířat a ptáčků byl po mnohá léta kronikářem obce. Ve skutečnosti i on sám zůstává živou kronikou až do dnešních
dnů! I když před jedenácti roky ovdověl, žije sám soběstačně kvalitní a klidný život a je
pln zájmu o dění ve městě i u všech těch, kteří ho obklopují a mají rádi.
Stane, dovol mi, abych Ti za všechny ty, kterým jsi dovolil toto důvěrné oslovení, popřál hodně zdraví a spokojenosti do dalších roků! Ať Ti ještě dlouho vydrží
Jiří Poňka
Tvoje dobrá nálada, pozitivní životní ladění i Tvůj typický humor!

Přijďte si zavzpomínat i zafandit na Memoriál Míry Kněžka
Srdečně zveme všechny fandy černošického fotbalu a hlavně jeho pamětníky na
turnaj starých gard věnovaný nezapomenutelnému Mirkovi Kněžkovi, jenž toho pro
černošický fotbal tolik vykonal. Přijďte si zavzpomínat na slavného brankáře a zároveň
podpořit domácí starou gardu, která bude obhajovat loňské prvenství. Vzpomínkový
turnaj zahájíme v sobotu 28. června od 9.00 na hřišti za vodou, zúčastní se jej čtyři
Za starou gardu SK Černošice František Janda
týmy.

Nohejbalový Jedličkov open letos po padesáté
V čase konání olympijských her, které dnes už sport pojímají
jako jeden z druhů globalizovaného šoubyznysu, si 9. srpna
dají na kurtech Jedličkových lázní schůzku vyznavači nohejbalu – ryze českého sportu, jenž by se v moderním žargonu dal
nazvat sportem nezávislým a samozřejmě nízkorozpočtovým.
Turnaj každoročně přivítá nejlepší nohejbalové trojice z České
republiky i ze Slovenska, nechybějí mistři republiky, mistři Evropy a dokonce ani mistři
světa. A stejně tomu bude i letos. Proto zveme všechny vyznavače nohejbalu, přijďte si
vychutnat umění těch nejlepších a oslavit už padesátý ročník vyhlášeného turnaje.
SRK Jedle – sdružení občanů, kontakt Josef Honzík, tel.: 603 261 155, honzik5@seznam.cz

42

informace

3. ročník turnaje Street Černošice na hřišti v Husově ulici
V sobotu 21. června se na venkovním hřišti v Husově ulici uskuteční už 3. ročník turnaje Street Černošice.
Kategorie:
Program:
A ženy 13–16
Registrace na hřišti: 10.00
B ženy 17–XY
Zahájení turnaje: 11.30
Vlastní turnaj (viz hrací plán): 11.30–15.15 C muži 13–16
D muži 17–XY
Slavnostní předání cen: 15.45
Družstvo se do turnaje přihlásí prostřednictvím e-mailové přihlášky na adresu
street2008@seznam.cz. Startovné za družstvo 300 Kč – uhradit při příjezdu.
(red)

kultura

Dvě výstavy v mokropeské kapličce z atelieru ak. mal. Martiny Fojtů
Zveme vás na výstavu obrazů, obrázků, kreseb, grafik a dalších výtvarných prací,
jež pod vedením akademické malířky Martiny Fojtů a učitelky Hanky Vernerové vytvořily děti ve věku od 5 do 14 let. Vernisáž proběhne 9. 6. v 18.00. Výstava,
kterou zahájí děti z klavírní třídy PhDr. Anežky Misauerové, potrvá do 22. června.
V úterý 24. 6. v 18.00 zahájí Duo In Corpore (Anežka Misauerová klavír a Lukáš Kuta housle) výstavu obrazů a kreseb z kurzů pro studenty a dospělé. Výstava
potrvá do 30. června. Obě výstavy budou otevřeny v sobotu a v neděli od 14.00
do 18.00. Pouze ve výjimečném případě lze volat paní Ladě Sklenářové na tel.:
251 640 170, která přijde po dohodě otevřít výstavní prostor.
(pb)

Metalový mini festival s gerbrunnskou účastí
Příznivci tvrdé muziky si dají dostaveníčko na mezinárodním metalovém mini festivalu, který se uskuteční v sobotu 14. 6. od 19.00 v Clubu Kino. Vystoupí metalové
kapely Unexpected (Wuerzburg – Germany) + Aeon Of Decay (Gerbrunn – Germany).
Český metal budou reprezentovat kapely Streetmachine a Return to Inocence. Celou
akci organizuje černošický odbor kultury ve spolupráci s naším partnerským městem
Gerbrunn. Spolu s německými kapelami zavítá do Černošic na celý víkend gerbrunnská mládež. Kromě zmíněných koncertů se podívá i do Prahy. V pátek 13. 6. večer budeme grilovat na sokolské zahradě společně maso. Zveme na toto neformální setkání
především mladé lidi. Navažte kontakty se svými vrstevníky z našeho partnerského
Za odbor kultury Pavel Blaženín
města, jste srdečně zváni!

Černošická Mariánská pouť se uskuteční 16. a 17. srpna
Zveme vás na letošní Mariánskou pouť, která se uskuteční ve dnech 16. a 17. srpna.
Sejdeme se tradičně u černošického kostela. Budou pro vás připraveny pouťové atrakce,
naši šermíři, pohádky pro děti, divadlo a mnoho dalších vystoupení. Nejen černošické výtvarníky a prodejce bych rád upozornil na možnost stánkového prodeje. Bližší
informace získáte na odboru kultury, tel.: 251 641 116 a 602 200 817, nebo na emailu:
pavel.blazenin@mestocernosice.cz.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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–123 Min. Unplugged Tour
Odbor kultury vás zve
ve čtvrtek 19. 6. od 20.30
do Clubu Kino na koncert
skupiny –123 Min. Trio fenomenálních muzikantů ve
složení Zdeněk Bína, Martin
Vajgl a Frederik Janáček vyráží na své první akustické
turné. Minuty jsou instrumentálně brilantní trio, jehož frontman Zdeněk Bína
je skutečný kytarový génius. Odjistí energetickou bombu tvořenou směsí jazzu,
funky, rocku, soulu, worldmusic a dalších žánrů. Pro skupinu je „unplugged“ koncert tváří v tvář pozorně poslouchajícímu publiku náročnější než běžné klubové
nebo festivalové vystoupení, muzikanti se musejí obecenstvu vydat doslova do
poslední nitky a často sáhnout až na dno svých psychických sil. Při příležitosti
unplugged turné zařadí skupina do repertoáru kromě největších hitů a pověstných improvizací i své starší skladby. Za deset let své existence se Minuty etablovaly na české scéně populární hudby jako jeden z nejvýznačnějších a kritiky nejuznávanějších formací. V roce 1999 získaly ocenění Akademie populární hudby
Anděl v kategorii Objev roku, v roce 2002 bylo jejich album Home? nominováno
v kategorii Album roku. Dalším oceněním je nominace Nejlepší zvuk za nahrávku
alba Mom (Universal Music, 2005). Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji
v trafice u Václavků na černošickém nádraží. Vstupné v předprodeji je 140 Kč,
Za odbor kultury Pavel Blaženín
na místě 150 Kč.

Kulturní akce v Černošicích
6. a 7. 6.

Královský průvod II. ročník – Park Berounka u betonárny od 15.00
do 18.00
14. 6.
Metalové kapely z partnerského města Gerbrunn DE v Clubu Kino
od 19.00
15. 6.
Spirituál Kvintet – kostel, 18.00
12. 7.
Černošické Bigbeatové dunění, rockový festival
16. a 17. 8. Černošická Mariánská pouť
20. 9.
Výstava k příležitosti 95. výročí založení TJ Sokol Černošice a k 90. výročí vzniku Československa – sokolovna a Club Kino
15. 11.
Koncert k 17. Listopadu 20.30 Club Kino
13. 12.
Adventní trhy – Karlštejnská ulice
24. 12.
Česká mše vánoční od 22.00 – kostel.
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Pavučinka v Lumku
Osminohý pavouček,
střádá si svůj domeček.
Souká nitku stříbrnou,
jednou nožkou i druhou.
…. děti hned po ránu začaly spřádat pavučinku nových kamarádství v dopoledním klubu dětí předškolního věku Lumek.
Klubíčko pomáhalo se jmény, třída se
To je ten pavouček…
změnila v louku, povídaly si i pobíhaly,
pozorovaly, jak pavouček namotává nožkami nitku, jak rychle sjíždí dolů na zem,
objímaly stromy v parku (Jé, ty jsou ale velké, Jonáši, pojď s námi za ruku, ať je
vůbec obejmeme!), pozorovaly letokruhy a zjistily, že jitrocel je výborný na popálení od kopřivy.
Pohádková víla četla dětem pohádku a přijde číst i příště! Už je to s ní dohodnuté.
Dopoledne je krátké, a tak to prostírání bude vybraným obrázkem polepené
příště a kouzelnou krabici na poklady každého z nás domalujeme také příště.
Těšíme se zase v úterý, Renáta Bartoníčková a Dita Šmídová

Koncert sester Steinových v Clubu Kino
Odbor kultury vás srdečně
zve 26. 6. od 20.30 do Clubu Kino na koncert známých
sester Steinových. Karolina
a Lucie vyrůstaly v Děčíně, kde
také zpívaly v dětských sborech i v rockových kapelách.
Koneckonců čtyřhlas sester
Steinových a jejich rodičů je
dodnes čas od času ke slyšení
ve vybraných děčínských knajpách, zvláště v restauraci Na
latríně. Ale to sem nepatří. Bližší informace najdete na www.sestrysteinovy.cz, kde si můžete poslechnout i pár
písniček ve formátu MP3, ale nezapomeňte, že na živo je na je na živo. Jejich první CD Lilie polní vyšlo v roce 2001 a v březnu 2004 vydaly druhé CD s názvem
Můj tanec. Vstupné 130 Kč.
(pb)
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Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus
zve srdečně všechny milovníky hudby na

Koncert na závěr sezony
kostel Sv. Martina a Sv. Prokopa v Karlíku, pondělí 16. 6. 2008 18:00 hodin
vystoupí koncertní sbor i děti z přípravných oddělení
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Festival Jazz Černošice prokázal svoji životaschopnost

Nevšední umělecké zážitky nabídl festival Jazz Černošice nejen těm milovníkům této
hudby, kteří si ji přišli poslechnout do Clubu Kino, ale i posluchačům, kteří si ji užívali
jen tak v černošických ulicích. Ovšem nejen pro obyvatele města, ale i pro město samé
je a bude tato akce žádoucí a potřebná, jak to ostatně vyjádřil starosta Aleš Rádl slovy,
kterými celý festival 13. května zahájil:

„Mně, jako starostovi města, tady v Clubu Kino připadla čest, abych třetí ročník Jazz Černošice oficiálně otevřel.
Je to čest, která mi činí skutečnou radost, neboť který starosta by neměl radost z toho, že se jeho město stane na celý
týden sídlem tak skvělé hudby, jako je jazz. My jsme vždy
toužili po tom, aby se Černošice staly něčím významným
v oboru kultury, nyní se zdá, že se to zdařilo právě díky
této v pořadí již třetí akci. Ne nadarmo se říká, že když se
něco povede třikrát, tak už to prokázalo svoji životaschopnost a bude to fungovat dál.
Jazz je v mých očích spojen s lidmi, kteří jsou pohodoví,
jsou příjemní, mají rádi život, umějí se bavit, jazz je pro mě
symbolem hudby, která vyvěrá ze života, je to hudba improvizující, je to hudba radostná, a jsem opravdu potěšen, že
v tomto týdnu si právě taková hudba našla domov v našem
městě. Je to hudba, která za to stojí, abychom ji milovali, je
to hudba, která nám přináší radost a chce dělat radost a je
dobře, že jsou lidi, kteří ji poslouchají a poslouchat budou.
Doufám, že tento ročník bude podnětem ke konání dalších
ročníků a že se z Černošic opravdu stane město jazzu“.
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Třetí ročník festivalu Jazz Černošice, který v Clubu Kino vyvrcholil koncerty 16. a 17. května,
přinesl dvě příjemná překvapení.
Prvním byl skvělý výkon Big
Bandu Konzervatoře Jaroslava Ježka, který se blýskl jak
v těžkých aranžmá, tak v inspirovaných sólech, druhým byli
všichni tři brilantní vokalisté
– nepřekonatelný Peter Lipa,
člen -123 min. Zdeněk Bína a intonačně suverénní Dan Bárta se
svým kvintetem Illustratosphere.
Ovace však sklidili i ostravský
saxofonista Michal Žáček a brilantní zahraniční ansámbly:
švýcarské trio kytaristy Markuse
Mosera OUA.CH a rumunsko-makedonsko-švýcarské kvarteto
Tran sylvanian Groove. Dva
koncerty zaznamenával Český
rozhlas a na svém třetím programu – stanici Vltava – je během
svých Jazzových podvečerů (od
17.45 do 18.30) odvysílá v čer(vh)
venci a srpnu.
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kultura

Královský průvod z Prahy na Karlštejn
aneb cesta Karla IV. s korunovačními klenoty 6. a 7. června
Nejslavnější český panovník, Karel IV., z Boží milosti císař římský a král český, se na
počátku června tohoto roku opět vrátí na svůj legendární hrad.
V pátek 6. června dopoledne vyjede
císař Karel z Pražského hradu přes Staré
Město pražské, Smíchov, Radotín, Černošice, Dobřichovice, Lety, Řevnice a Hlásnou Třebaň, aby po dvoudenní pouti večer
v sobotu 7. června uložil korunovační klenoty Svaté říše římské, které nechal před
několika týdny ukazovat poutníkům ze
všech koutů Evropy v kapli Božího těla na
Dobytčím trhu v Novém Městě pražském,
zpět do bezpečí hradu Karlštejna. Císař
Karel s chotí Eliškou, dvořanstvem a vzácPátek 6. 6. 2008
nými hosty z Porýní-Falce, Opolského
10.00 Pražský hrad – 11.00 Staroměstské
vojvodství, Burgundska a Bratislavského
náměstí – 16.00 Radotín – 17.30 Čerkraje bude provázet vzácný poklad přes
nošice (Park Berounka vedle betonárny)
pražská historická města i středočeské ob– 19.30 Dobřichovice.
ce. Pro lid prostý i urozený bude v každém
Sobota 7. 6. 2008
místě zastavení královského průvodu při- 10.00 Dobřichovice – 11.00 Lety – 12.00
praven bohatý program: historické veseliŘevnice – 14.30 Hlásná Třebaň – 15.30
ce, ukázky středověkých tanců a řemesel
Karlštejn (louka u mostu), 17.30 uložení
i s ochutnávkami staročeských jídel a ryklenotů do kaple sv. Kříže, 20.00 Karltířské souboje. Více se o průvodu dozvíte
štejn – koncert Miro Žbirka, Gulo Čar
(louka u mostu).
na stránkách www.kralovskypruvod.cz.

Královský průvod v Černošicích
V pátek 6. června projede královský
průvod Černošicemi. Město císaře přivítá
v areálu Parku Berounka v Radotínské
ulici vedle betonárny, kde je pro návštěvníky už od 15.00 připraven bohatý doprovodný program historicky zaměřený. Kdo
si počká až do půl šesté, spatří českého
krále a římského císaře Karla IV. s početnou družinou, která bude letos mnohem
bohatší než loni.
A na co se mohou těšit kluci a holky?
Budou připraveny hry, střelba z luku,
ukázky středověkých zbraní a zbrojí a šer-
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mu, vojenské historické ležení, ukázky
hasičského umění a vystoupení skupin
historického šermu Nevers a Alotrium.
K tomu občerstvení a na závěr samotný
Karel IV. Průvod pojede městem po trase
Dr. Janského, Srbská, Topolská, Masopustní náměstí, Dr. Janského, Slunečná, osada
Lavičky a dále podél Berounky.
Odbor kultury děkuje společnosti historických aktivit Nevers, Sokolu Černošice
a Sboru dobrovolných hasičů Černošice za
pomoc s organizací celého odpoledne.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

kultura

Spirituál kvintet vystoupí v Černošicích

V neděli 15. června od 18.00 se v černošickém kostele uskuteční koncert skupiny
Spirituál Kvintet, která v současné době hraje v obsazení: Jiří Tichota (šestistrunná
kytara, umělecký vedoucí souboru), Jiří Cerha (zpěv, perkuse), Zdenka Tichotová
(zpěv, perkuse), Irena Budweiserová (zpěv, perkuse), Jiří Holoubek (zpěv, dvanáctistrunná kytara) a Dušan Vančura (zpěv, kontrabas). Víc už k této výtečné kapele
není třeba dodávat. Vstupenky za 150 Kč lze zakoupit v předprodeji v trafice u Vác(pb)
lavků na černošickém nádraží nebo před koncertem v kostele.

Pohádkový les plný překvapení
Společnost historických aktivit Nevers ve spolupráci s místními skauty a za podpory města Černošice uspořádala v sobotu 24. května na Vráži akci nazvanou Pohádkový les. Děti procházely trasou vytyčenou v lese, kde ně čekalo celkem deset
zajímavých zastavení
s různými úkoly, které musely splnit. Po
projití celé trasy si
děti mohly z plných
necek vybrat sladkou
odměnu. S některými
atrakcemi, jež nabídl
Pohádkový les, se děti
budou moci setkat
i 6. června od 15.00 do
18.00 v Parku Berounka vedle betonárny, kde
je v rámci královského
průvodu připraven bohatý doprovodný pro(pb)
gram.
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kultura

Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích

Beletrie:
COETZEE, J.M.: Deník špatného roku – román o osamělosti, přátelství a nejrůznějších
podobách lásky; CROMBIE, Deborah: Podíl na smrti – anglická detektivka; DANĚK, Oldřich: Hříčky o královnách – sedm novel o královnách, které v různých obdobích dějin
působily rozhodujícím způsobem na život společnosti; DOUSKOVÁ, Irena: Čím se liší tato
noc – povídky; ENOCH, Suzanne: Plamen v srdci – romantický román; FIELDING, Joy:
Zachráníš mě ráno – psychologický román; KELEOVÁ – VASILKOVÁ, T.: Střípky – společenský román; KUBÁTOVÁ, Táňa: Co je v domě – román pro ženy; MAROUNKOVÁ,
Hana: Stáří je nejlepší věk aneb výzva – humorné příběhy; MONYOVÁ, Simona: Otcomilky – román; ORFORD, Margie: Jako hodinky – napínavý thriller; ROBERTSOVÁ, Nora:
Smrtící portrét – detektivka; SHARIFF, Samia: Závoj strachu – šokující příběh ženy, která
se vzepřela osudu; VAVŘINCOVÁ, Fan: Taková normální rodinka se vrací – humorné
pokračování Takové normální rodinky.
Naučná literatura:
CÍLEK, Roman: Agonie – drama posledních dnů a hodin 2. světové války; DREHER, Sia:
Keramika bez hrnčířského kruhu – návody, jak vyrobit dekorativní i praktické výrobky
z hlíny; GOODMAN, Linda: Znamení vztahů – kniha uznávané a proslulé astroložky; HART,
Vratislav: Jak to vlastně bylo – historické události a osobnosti; HIRSCH, Helga: Polsko
– průvodce. Pamětihodnosti, místa a zážitky, které byste si neměli nechat ujít; KIYOSAKI,
Robert T.: Do důchodu mladý a bohatý – rady, jak získat majetek a nikdy o něj nepřijít.
Pro děti a mládež:
BOEHME, Julia: Poník k zulíbání – dobrodružství s poníkem; BREZINA, Thomas: Klub
záhad. Zombie z jeskyně – napínavé příběhy se SUPERLUPOU; GANERI, Anita: Divoké
ostrovy – děsivý zeměpis; KLEMENTOVÁ, Růžena: Kočičí povídání – první čtení; RODDA,
Emily: Jezero prokletí. Rektora – dobrodružství v zemi nestvůr a kouzel.

Otevírací doba v městské knihovně

Pondělí: 9.00–11.30, 12.30–18.00

Středa: 9.00–11.30, 13.00–19.00

Čtvrtek: 12.30–16.00

Pátek: 9.00–11.30

inzerce
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kultura

Kultura v okolních obcích
Dobřichovice

Do konce června (zámek) – Výstava fotografií z Hvaru (autoři: J. Neubert, manželé Pospíšilovi a Kudrnovi, H. Macenaureová a další).
Do konce června (Fürstův sál) – Výstava olejomaleb Fr. Plzáka.
6. června (zámek) – Královský průvod. Program začíná v 17.00 divadelní klauniádou Kocourkov (představení divadla Trakař). Poté pokračují šermíři, tanečnice, hudební vystoupení
Ludus Musicus. Následuje v 19.30 příchod císaře s průvodem, ve 20.00 pak Hradišťan u řeky
pod zámkem a ve 22.00 představení Noc na Karlštejně. Na celý program je vstup volný.
7. června (10.30) – Královský průvod odchází na Karlštejn z ulice 5. května (ulice bude
neprůjezdná a parkování uzavřeno).
14. června (17.00, kostel sv. Martina a Prokopa v Karlíku) – Houslový koncert paní Vavřinkové (Prokofjev, Martinů, Haydn, Händel).
21. června (14.00–22.00) – Minifestival regionálních kapel – charitativní akce na podporu
asistenčních psů (na prostranství p. Klána, vstup z ul. 5. května cestou směrem do zámku).
Vstup volný. Vystoupí Třehusk (staročeské písničky), 4Zdi, Apple, Rakovnickej potok – folkové kapely a další.
29. června (18.00, kostel sv. Martina a Prokopa v Karlíku) – Koncert Jaroslava Šarouna (klavír) a jeho hostů: rodiny Kolářových, zakladatelů Notiček. Prezentace různých hudebních
nástrojů (program: Bach, Mozart, Ries, Bartók aj.).

Řevnice
15. 6. (neděle 17.00, Lesní divadlo) – Již čtvrtý rok se před koncem
školního roku uskuteční premiéra nového pořadu Michala Nesvadby
s názvem Michal je kvítko! Michal, bez ohledu na počasí i roční období, dokáže, že během představení rozkvete celé jeviště. Mění nejen
scénu, ale i sám sebe. Roztančí všechny v různých rytmech třeba letní
plážové samby, tančit budou nejen děti, ale i květiny! Tak se přijďte
bavit s námi, už nyní se na vás moc těšíme!
Vstupenky v předprodejích v Černošicích, Dobřichovicích, Jílovém, Mníšku, Rudné,
Řevnicích, ale i na www.kouzelnaskolka.cz. V případě trvalého deště vstupenky platí pro
20. června od 17.00.

inzerce
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