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Text k fotu na titulní straně:
Na své cestě z Pražského Hradu na
Karlštejn se 1. června císař římský
a král český Karel IV. zastavil
i v Černošicích, kde se mu dostalo
bouřlivého uvítaní od početného
davu. Hold mu vzdal i starosta
černošický Aleš Rádl. „Náš císaři
a pane, vítej v Černošicích. Dovol,
abych Tebe, Její milost i Tvůj dvůr
jménem sboru konšelského pozdravil
a abychom se tobě i klenotům
císařkým poklonili,“ pravil starosta.
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Sovičky si letos vysloužilo devatenáct jedničkářů
I na konci letošního školního roku přišli mezi školáky
černošické základní školy
představitelé města, starosta Aleš Rádl a místostarostka Helena Langšádlová, aby
jim popřáli hezké prázdniny. Žákům, kteří letos školu opouštějí, popřáli mnoho

úspěchů v dalším studiu a těm,
kteří měli na vysvědčení samé
jedničky, předali malé sovičky – symboly moudrosti.
Jedničkářů bylo letos devatenáct, pro vysvědčení si
jich však přišlo jen osmnáct.
A proto jedna fotografie na
(sj)
předchozí straně chybí.

6. A
Julie Fojtů
Veronika Kazimourová
Patricie Novotná
Iva Oulická
Klára Pavlíčková
Marie Ptáčníková
6. B
Adéla Semínová
7. A
Anna Mazáková
Karolína Přibylová
Sofie Sticzayová
Barbora Šedivá
Kamila Vondráčková
7. C
Monika Chládková
Ludmila Poulová
Magdalena Voldřichová
Kamila Kudějová
7. D
Markéta Sedláčková
Michaela Budíková
8. A
Anežka Petrásková

Starosta Aleš Rádl a místostarostka Helena Langšádlová
při předávání soviček.
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Kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru

Mnozí z nás, především ti poněkud dříve narození, nemusejí až tak pátrat v paměti, aby si vybavili, kdo že vymyslel onu instituci, jejíž název jsme uvedli v titulku. Samozřejmě byl to Zdeněk Jirotka,
autor románu Saturnin. A proč si připomínáme právě tento román a právě tento veledůležitý úřad?
Stačí ocitovat hlavního hrdinu románu, jenž odůvodňuje zbrusu novou práci, do které se
právě pustil: „Jistě znáte onen pobuřující pocit, který ve Vás vznikne, vykládá-li Vám někdo
události ne tak, jak se opravdu zběhly, nýbrž tak, jak se mu to hodí do krámu, a předpokládá
s urážlivou jistotou, že mu uvěříte. Byl to právě tento pocit, který… mne přinutil, že jsem vytáhl
do boje proti spisovatelům.“
Zanechme však humorného tónu, vraťme se do tvrdé reality a zaměňme slovo spisovatelé
za slovo pisatelé, konkrétně autory publikující ve zpravodaji Věci veřejné, z jejichž dokonale
zpracovaných článků je cítit opravdová snaha přinést něco nového a zásadního.
Nicméně ti, kterých se to přímo týká – vedoucími odborů městského úřadu počínaje až po
volené představitele města – jsou jiného názoru a se závěry článků nesouhlasí. Jejich následující
reakce na uveřejněné články však v žádném případě nemají charakter konfrontační, mají jen …
uvést některé románové příběhy na pravou míru.

Opoziční zastupitelé (ne)mají přístup ke smlouvám?
Možnost zastupitelů města získat kopie
smluv městem uzavřených vyplývá z § 82
písm. c) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, kde
je uvedeno, že ,,Člen zastupitelstva obce má
při výkonu své funkce právo … požadovat od
zaměstnanců obce zařazených do obecního
úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických
osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich
funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů“. Z uvedeného vyplývá, že
pokud se požadovaná informace týká výkonu
jejich funkce zastupitele (tj. vztahuje se k záležitostem, které jsou na pořadu budoucího
jednání zastupitelstva, příp. pokud konkrétní
záležitostí byl zastupitel pověřen zastupitelstvem), bude jim v souladu s výše uvedeným
ustanovením zákona poskytnuta, a to včetně
případných údajů protistranou označených za
obchodní tajemství.
Každý (včetně zastupitele města) má právo
požádat o poskytnutí informace dle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. V tomto případě mu bude informace

poskytnuta po vyloučení těch údajů, poskytnutí
kterých je tímto zákonem vyloučeno.
Veřejná kontrola použití finančních prostředků města je možná vždy, a to i v případě, že určité části smlouvy jsou označeny za
obchodní tajemství. V každém případě musí
být v souladu s § 9 odst. 2 zákona č. 106/
1999 Sb., žadateli poskytnuta informace
o rozsahu a příjemci veřejných prostředků.
Konkrétní informace obsažené ve smlouvách
označuje za obchodní tajemství podnikatel, se
kterým město smlouvu uzavřelo. Povinností
města je aktivně ochranu obchodního tajemství zajišťovat (i tzv. ,,začerněním“ údajů ve
smlouvách) a zároveň město není oprávněno
prověřovat, zda takto označená informace je
skutečně obchodním tajemstvím.
Veškeré žádosti o poskytnutí smluv žadateli
byly vyřízeny ve lhůtě stanovené zákonem
č. 106/1999 Sb., nebo ve lhůtě stanovené zákonem o obcích (žádosti zastupitelů) zcela v souladu s výše uvedenými ustanoveními zákonů.
www.mestocernosice.cz /dokumenty/zprávy
o poskytování informací.

Stavební úřad ke stavbě v ulici V Kosině
Stavební úřad v ulici V Kosině povolil stavbu
garáže, která je samostatnou, podzemní stavbou

8

umístěnou ve svažitém terénu tak, že všechny
její obvodové stěny (kromě uliční strany) včetně

z radnice
zastřešení jsou pod úrovní terénu. Stavba garáže
není součástí stavby rodinného domu. Dále zde
stavební úřad povolil stavbu rodinného domu
o jednom podzemním podlaží a o dvou nadzemních podlažích, který je osazen do velmi
svažitého terénu terasovitým způsobem. Výška
stavby rodinného domu je v souladu s platným
územním plánem. Tuto výšku nelze spojovat
s výškou garáže, která je osazena na úrovni
komunikace v Kosině, neboť se jedná o dva
samostatné objekty.
Při projednávání stavebního povolení byli
od samého počátku všichni účastníci řízení

(nejen sousedé, ale i ostatní osoby) náležitě a zákonným způsobem poučeni o svých
právech. Všichni účastníci, kteří se zúčastnili
ústního jednání s místním šetřením, které se
konalo přímo na místě stavby, byli opět poučeni o svých právech a stavba byla se všemi
detailně prodiskutována. Z jednání byl pořízen zápis a všichni účastnici měli možnost se
ke stavbě vyjádřit. Teprve poté bylo vydáno
stavební povolení a v něm byli opět všichni
účastníci řízení zákonně poučeni o svých právech. Všechny tyto skutečnosti jsou podložené
ve spisu k uvedené stavbě.

Úřad územního plánování k regulačním plánům
Úřad územního plánování v současné době
pořizuje pro Město Černošice sedm regulačních plánů pro lokality: Akátová, V Lavičkách,
Werichova, Javorová, Na Koutech, Na Vysoké
a Slunečná. Pro každou z uvedených lokalit je
vedeno samostatné řízení o regulačním plánu
tak, jak je to zřejmé z jednotlivých oznámení
(„oznámení o vystavení návrhu zadání regulačního plánu pro lokalitu...“) zveřejněných na
úřední desce MěÚ Černošice a také na adrese
http://www.mestocernosice.cz/ureddeska. Na

základě schválených zadání budou zpracovány
návrhy regulačních plánů, vždy pro každou
lokalitu samostatně.
Obsah zadání regulačního plánu i obsah
vlastního regulačního plánu je stanoven
prováděcím právním předpisem, konkrétně
přílohou č. 9 a 11 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Požadavky na plánovací smlouvu jsou obsahem zadání regulačního plánu a obsah plánovací smlouvy stanoví příloha č. 13 k vyhlášce
č. 500/2006 Sb.

Nepravdy a populismy Věcí veřejných
Populismus: Prioritou vedení města je nárůst
stavebních parcel.
V programu většiny uskupení podílejících se
na vedení radnice je rozumný a udržitelný rozvoj
města a tomu také odpovídají praktické kroky
(pozvolný rozvoj, regulační plány, podpora budování infrastruktury atd.).
Nepravda: Územní plán změnil část lesa na
Vráži na stavební parcely.
K žádné takové změně nedošlo. Schválený
územní plán a jeho změny jsou veřejně k dispozici na MěÚ.
Populismus: Vedení města neinformuje o pořízení regulačních plánů.
Informace byly několikrát v Informačním listu,
na městském webu, úřední desce. Ano, vedení
města neobchází osobně všechny občany s touto
informací dům od domu (mají o to občané opravdu zájem?).

Nepravda: Zastupitelé jsou ve střetu zájmů.
Dotčení zastupitelé vždy postupovali v souladu
se zákonem o obcích a požádali vždy zastupitelstvo o rozhodnutí o vyloučení z hlasování, což se
také několikrát stalo.
Populismus: Zadavatelé zneužívají vícepráce
při realizaci veřejných zakázek.
Potřeba víceprací vzniklých během realizace stavebních zakázek je jev obecně naprosto běžný a prakticky nevyloučitelný, podléhá vždy kontrole objemové
i finanční podle předem stanovených pravidel.
Nepravda: V otázce mateřské školy nedospělo město v jednáních s restituentkou k žádné
dohodě.
Po složitých jednáních byla domluvena kupní cena budovy MŠ včetně pozemků ve výši 10 mil. Kč.
Svolání městského zastupitelstva z iniciativy Věcí
veřejných nemělo žádný vliv na průběh jednání
(sj)
s restituentkou.
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Objednávání pořadových lístků a sledování pořadí na internetu
Ke zlepšení služeb občanům správního obvodu Městského úřadu Černošice jako
úřadu obce s rozšířenou působností přispívá od 1. června letošního roku systém
Webcall. Tento systém umožňuje objednat pořadový lístek na požadovanou činnost v předstihu prostřednictvím internetu a vyhnout se tak čekání ve frontě. Systém umožňuje též sledování délky front a naplánování vhodné doby návštěvy.
• Systém obsluhuje následující pracoviště správního odboru Městského úřadu Černošice, Podskalská 19, Praha 2: Příjem žádostí o cestovní doklady (pasy) a občanské
průkazy, výdej dokladů, výpisy z katastru nemovitostí, ověřování listin aj.
Na pracovištích odboru dopravy a živnostenského úřadu bude systém nainstalován
dle možností.
• Občan nalezne výše uvedenou službu na internetových stránkách města Černošice:
http://www.mestocernosice.cz/, odkaz Objednání klientů – Vyvolávací systém
– objednávka pořadového čísla.
• Občan, který má zájem objednat si lístek určující pořadí, zvolí nejprve po vstupu
do objednávacího systému na výše uvedeném odkazu požadovanou činnost, v následujícím kroku vybere požadovaný den a hodinu (volné termíny jsou v tabulce
označeny modře, objednávat se lze v současné době na úterý, čtvrtek a pátek od
9.00 do 11.00, podle ohlasu žadatelů bude doba rozšířena). 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 potvrzení obdrží.
Příklad odpovědi při uvedení e-mailové adresy:

„Vážený kliente Josef Novák, Vaše objednávka na Výdej vyrobeného
pasu 1. PATRO v 9.00 byla úspěšná. Dostavte se v rozmezí ±15 minut, na
stojanu vyberte Objednávky z Internetu a prokažte se PINem 2025.“
• PIN je nutno zadat na klávesnici kiosku v přízemním vestibulu budovy v Podskalské 19, Praha 2, a to 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.
Dotykový displej kiosku
v přízemí budovy v Podskalské.
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Informace o rekonstrukci ulice Mokropeská
Město Černošice bude provádět v letošním roce celkovou rekonstrukci ulice
Mokropeská, a to od křižovatky s ulicí
Vrážská až po křižovatku s ulicí Slunečná.
Stavební práce budou realizovány dle projektové dokumentace zpracované projektovou firmou Sudop Praha, a. s. Součástí
rekonstrukce bude také provedení nové
dešťové kanalizace v úseku přibližně od
křižovatky s ulicí Polní až po zaústění
do dešťové stoky v ulici Slunečná. Vlastní
stavební práce budou zahájeny 1. 8. 2007
a plánovaný termín dokončení je 30. 11.
2007. O termínu zahájení prací a plánovaném průběhu rekonstrukce budou všichni
obyvatelé ulice Mokropeská a majitelé
ostatních přilehlých nemovitostí (rozestavěné domy, chaty, pozemky) informováni
včas samostatným dopisem z odboru investic městského úřadu.

stavby. Po ukončení rekonstrukce komunikace nevydá město Černošice souhlas ke
zhotovení přípojek inženýrských sítí, které
by znamenaly porušení nového živičného
povrchu komunikace. Na výše uvedené
komunikaci bude radou města vyhlášena
stavební uzávěra.

S ohledem na termín zahájení je nutné,
aby veškeré stavební práce prováděné
jednotlivými stavebníky na případných
přípojkách inženýrských sítí k přilehlým
nemovitostem v ulici Mokropeská byly
dokončeny do 31. 7. 2007 – po tomto datu
nebude žádnému stavebníkovi umožněno
provádět stavební činnost v tomto prostoru, staveniště bude předáno na základě
výběrového řízení vybranému dodavateli

Celková plánovaná doba rekonstrukce
je 4 měsíce. Město Černošice se bude
snažit co nejvíce omezit negativní dopady
stavebních prací na okolí a žádá obyvatele Černošic zejména v ulici Mokropeská
o shovívavost během výstavby s přáním,
aby nová komunikace všem obyvatelům
dobře sloužila.

Vlastní rekonstrukce komunikace bude
prováděna po etapách, s časovým postupem jednotlivých etap budou obyvatelé
ulice Mokropeská seznámeni příslušným
stavbyvedoucím nebo stavebním dozorem
(kontakty budou sděleny před zahájením
prací). Po dobu stavby bude obyvatelům
ulice Mokropeská umožněn pěší přístup
k jejich objektům, příjezd automobilem
bude po dobu stavby omezen a umožněn
pouze po dohodě s technickým dozorem
stavby nebo stavbyvedoucím s ohledem na
postup stavebních prací v daném místě.

Ing. Jan Skalický, vedoucí odboru investic
a správy majetku

Svoz komunálního odpadu a bioodpadu při rekonstrukci Mokropeské
Po dobu rekonstrukce ulice Mokropeská nebude možné provádět svoz
směsného komunálního odpadu v popelnicích. Pro obyvatele této ulice budou
proto po dobu rekonstrukce přistaveny
1100 litrové kontejnery, určené pouze
pro směsný komunální odpad. Tyto
kontejnery přistaví pracovníci svozové

firmy do přilehlých ulic. Obyvatelům
Mokropeské bude včas obeznámeno,
které ulice to budou. K těmto 1100 litrovým kontejnerům na směsný komunální
odpad bude možno odkládat i bioopdad,
a to ve vlastních k tomu určených nádobách nebo v biopytlích.
Renáta Petelíková, odbor technické služby

11
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Dětský den zpestřil klukům a holčičkám císař Karel IV.

V

pravdě historický Dětský den si
1. června užila černošická drobotina. Na hřišti u Berounky pro ně totiž organizátoři akce – město Černošice a agentura Alotrium – připravili radovánky zcela
ve středověkém stylu. A tak se šermovalo
opravdovými meči, což obstarali zkušení
šermíři, i meči dřevěnými, čímž se je pokusili napodobit místní kluci. Střílelo se
z kuší a z luků na terč a také se po histo-
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ricku hodovalo a zpívalo. Svojí troškou do
mlýna přispěli i černošičtí Sokolové, kteří
vyzkoušeli zdatnost malých borců v několika dovednostních disciplínách. A nakonec se děti dočkaly opravdového vyvrcholení svého dne. Tím byl příjezd císaře
římského a krále českého Karla IV., který
se při své cestě na Karlštejn v Černošicích
zastavil, aby všechny jeho obyvatele srdečně pozdravil.
(sj)

z města a okolí
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z radnice

Seriál o třídění a recyklaci odpadů – I
Nový seriál odpoví na časté otázky:
1. Proč třídíme odpady? Co je recyklace?
2. Jak vše funguje v zahraničí?
3. Jaké odpady vznikají v domácnostech?
4. Kam s nimi? Jak třídíme odpady?
5. Co se s odpady dále děje?
6. Zpracování obalů. Recyklované výrobky.
Proč třídíme odpady?
Zkuste se nad touto otázkou zamyslet dříve, než
budete číst dále. Někdo z vás odpověděl: protože
mám rád přírodu; nechci, aby přibývaly skládky;
jenom správně roztříděný odpad je možné dále
zpracovávat – recyklovat; je to móda; ve škole
jsem slyšel/a, že se to má dělat… Všechny tyto
odpovědi jsou dobré, zkusíme je utřídit.
Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na
životní prostředí mají toto pořadí:
1. Omezování vzniku (minimalizace) odpadů
– už při nákupu rozhodujeme, kolik odpadů vyprodukujeme
2. Třídění a recyklace odpadů – pokud se odpad smíchá, není možné ho již dále roztřídit a zpracovat, proto je nutné třídit odpady
již v domácnostech
3. Odstraňování odpadů – odpady, které
nemůžeme již dále využít se zneškodňují
(např. skládkováním)
Co je to recyklace?
Při recyklaci jsou zpracovány odpady na
nové materiály. Je důležité dodržovat pravidla
třídění odpadů - většinu těchto pravidel asi
znáte, podrobnosti a doporučení se dozvíte
ve 4. díle seriálu.
Značky na obalech (rádci při třídění)
Každý obal je vyroben z nějakého materiálu a někdy je velmi obtížné poznat, z jakého. Proto jsou na obalech
různé značky, které informují, jak máme s takovým obalem po použití naložit. Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu,
z něhož je obal vyroben. Podle nich poznáme,
do kterého kontejneru máme obal později vyhodit. V tabulce jsou nejčastější kódy:
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Papír
PAP
22
Vlnitá lepenka
PAP
20
Hladká lepenka
PAP
21
Bílé sklo
GL
70
Zelené sklo
GL
71
Hnědé sklo
GL
72
Ocel
FE
40
Hliník
ALU
41
Dřevo
FOR
50
Polyethylentereftalát
PET
1
Polypropylén
PP
5
Polystyrén
PS
6
Polyetylén (větvený)
LDPE
4
Polyetylén (lineární)
HDPE
2
Kombinovaný obal
C/
*
Nápojový karton
C/PAP
**
* vyroben z více materiálů (ten za lomítkem
převládá)
** 81 a 84 – komb. obal – převládá papír
Panáček s košem znamená, že použitý
obal máme hodit do příslušné nádoby
na odpad. Pokud je panáček přeškrtnutý, pak obal do popelnice nepatří, protože
obsahuje nějaké nebezpečné látky. Takové odpady patří do sběrny nebezpečných odpadů
či na sběrné dvory. Bližší informace podá váš
městský úřad.
Zelený bod znamená, že je za obal
zaplaceno do systému EKO-KOM,
jenž zajišťuje sběr a využití obalových
odpadů. Pokud si koupíte obal, na kterém je
značka Zelený bod, znamená to, že výrobce
zaplatil za jeho recyklaci. Takže, až vypijete
limonádu nebo dojíte sušenky, odhoďte obaly
do barevného kontejneru!
Přeškrtnutá popelnice značí, že elektrozařízení, na kterém je vyznačena,
nesmí být vyhozeno do popelnice, ale
odevzdáno k recyklaci na sběrný dvůr či do

prodejny elektro.

Renáta Petelíková s použitím materiálu EKO-KOM

z radnice

Z činnosti technických služeb města Černošice
Nabídka technických služeb
Odbor technických služeb disponuje
odborníky a stroji, které si mohou obyvatelé města či firmy za poplatek zapůjčit:

Ceník

1 Při prořezu suchých větví kaštanu tyčícího se nad mokropeskou kapličkou zjistili
pracovníci odborné firmy, že dřevo je uvnitř
prohnilé, strom je v havarijním stavu a může
nejen poškodit nově zrekonstruovanou stavbu,
ale ohrozit i životy kolemjdoucích. Kaštan byl
proto pokácen a bude nahrazen novou výsadbou javoru.

včetně DPH

Avia

MtH

600,00 Kč

Tatra

MtH

720,00 Kč

Bobcat

MtH

660,00 Kč

válec

MtH

420,00 Kč

plošina

MtH

480,00 Kč

Multikára

MtH

250,00 Kč

Caterpillar

MtH

800,00 Kč

Traktor

MtH

800,00 Kč

štěpkovač
s obsluhou

MtH

1 280,00 Kč

Avia

Kč/km

23,00 Kč

Tatra

Kč/km

35,00 Kč

plošina

Kč/km

20,00 Kč

Multikára

Kč/km

20,00 Kč

Fumo

Kč/km

21,00 Kč

cena pracovníka
Vak

Kč/h

238,00 Kč

cena pracovníka
Ts

Kč/h

215,00 Kč

Kč/den

12,00 Kč

zapůjčení
vysoušečů
kont. na větve
a bioodpad

3 m³

1 120,00 Kč

3 Ulici Zd. Lhoty osadili pracovníci technických služeb značkou, která výrazně upozorňuje
všechny řidiče motorových vozidel, že je využívána také inlinisty a cyklisty.
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Policisté varují před požáry a vyzývají k opatrnosti
V odpoledních hodinách prvního červnového dne upozornil hlídku městské policie
jeden z obyvatelů Vráže na dým stoupající z lesního porostu mezi Černošicemi a Solopiskami. Hlídka, která na označené místo vyrazila, okamžitě informovala kladenské
a mokropeské hasiče. Bylo zjištěno zahoření zhruba jednoho hektaru lesního porostu,
a to ve velmi špatně přístupném terénu. Likvidace požáru trvala příslušníkům několika
hasičských jednotek více než čtyři hodiny.
Další zahoření bylo městské policii ozná- kací, což mělo za následek její propad. Hlídka
meno 4. června o třetí hodině odpolední, městské policie poté usměrňovala provoz
a to jako podezření na požár kontejneru v inkriminovaném úseku až do příjezdu prav ulici Klatovská. Hlídka po příjezdu na mís- covníků Správy a údržby silnic Kladno. Na
to zjistila, že hoří na soukromém pozemku místo se dostavil i vedoucí stavebního úřadu,
v bezprostřední blízkosti rodinného domu. který zjišťoval, zda havárie nemá spojitost
Požár likvidovali hasiči z Mokropes společně s okolní stavební činností.
se členy řevnické profesionální jednotky. Dal- Krádeže okapů pokračují – v době od 10.
ším šetřením bylo zjištěno, že se v blízkosti května do 10. června přijala městská policie
požářiště nacházelo využívané ohniště. Oheň celkem sedmnáct oznámení o odcizení okaz ohniště pravděpodobně prohořel do kořenů pových svodů ze staveb nacházejících se na
okolních stromů a po několika dnech se roz- celém území města. Pachatel nebo pachatelé
hořel o několik metrů dále.
této trestné činnosti mají zájem především
Z tohoto důvodu a kvůli trvalému velkém o okapy a svody vyrobené z mědi. Tento
suchu chci apelovat na všechny obyvatele materiál pak pravděpodobně prodávají do
města, aby se při rozdělávání ohňů na svých sběrných surovin jako šrot. Svody a okapy
pozemcích chovali opatrněji a po uhašení mizí v nočních hodinách, a to i z rodinných
ohně celé ohniště dokonale prolili vodou. domů, kde spí jejich nic netušící majitelé.
Mohou tím zabránit značným škodám.
Prosíme všechny obyvatele města, kteří si
Káceli v souladu se zákonem – 17. května v nočních hodinách všimnou jakéhokoliv
v odpoledních hodinách přijala městská podezřelého pohybu neznámých osob, nechť
policie oznámení o kácení lesního porostu neprodleně uvědomí hlídku městské policie
v chatové osadě Habřiny. Na místě hlídka na tel.: 724 060 620 nebo 605 255 450. Polizjistila dva dělníky, kteří sdělili, že kácení cisté pak situaci okamžitě prověří.
provádějí na příkaz majitele firmy. Dalším Policisté se zaměří na cyklisty – 25. května
šetřením městská policie zjistila, že v daném došlo v katastru města k dopravní nehodě
případě je kácení lesního porostu prováděno cyklisty a osobního vozidla. Srážka se sice
v souladu se zákonem. Majitel společnosti, obešla bez zranění, nicméně bych chtěl touto
která kácení zajišťovala, předložil všechna cestou upozornit na fakt, že cyklistů, kteří se
potřebná povolení. Celá věc byla předána na prohánějí po černošických komunikacích,
vědomí odboru životního prostředí Městské- neustále přibývá a letní prázdniny jejich
ho úřadu Černošice.
počet ještě zvýší. Všechny rodiče mladých
Silný déšť poškodil silnici – 22. května v od- cyklistů chci také upozornit na povinnost
poledních hodinách přijala městská policie plynoucí ze zákona č. 361/2000 Sb., o prooznámení o poškození povrchu silnice Vráž- vozu na pozemních komunikacích, která
ská. Na místě hlídka zjistila, že po vydatném stanoví, že cyklista mladší 18-ti let, který
dešti došlo k ucpání propustku pod komuni- se pohybuje na jízdním kole po pozemních
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komunikacích, musí mít při jízdě na hlavě
nasazenou a řádně připevněnou ochrannou
přilbu schváleného typu. Dále chci upozornit
na nutnost řádného osvětlení jízdních kol za

snížené viditelnosti. Na tuto problematiku se
v letošních letních měsících městská policie
při své činnosti zaměří.
Gregor Dušička,
vedoucí Městské policie Černošice

Včasná reakce na signál zabezpečovacího zařízení chrání majetek
Stále v našem městě zaznamenáváme
případy krádeže vloupáním do nemovitostí. Za poslední období to bylo hned několik
pokusů o takové jednání. Opětovně chci
proto apelovat na vás, majitelé nemovitostí,
abyste si do nich nechali nainstalovat elektronické zabezpečovací zařízení, a to ještě
před odjezdem na dovolenou, kdy domy
a byty zůstanou prázdné. Kvalitní zabezpečovací zařízení dokáže včasnou iniciací nebezpečného jednání ochránit váš majetek.
Zabezpečovací zařízení doporučuji napojit přímo na službu, jež provede kontrolu na místě. Zařízení, které není nikam
napojeno a má pouze akustickou sirénu
nebo zařízení napojené na jinou osobu,
která bude následně telefonicky zajišťovat

někoho, kdo se na objekt pojede podívat,
vzhledem k časové prodlevě nedoporučuji.
Kvalitní zabezpečovací systém a včasná reakce na signál z objektu je rozhodující faktor pro zajištění vašeho majetku. V případě,
že takovéto zařízení máte, zvažte, zda např.
není technicky možné na toto zabezpečení napojit třeba vaše auto parkující před
domem, ať již na vlastním pozemku či na
ulici. Bezdrátové systémy takovou možnost
zpravidla mají a v našem městě jich několik již funguje.
Napojení těchto elektronických systémů
je v našem městě za určitých podmínek
možné jak na službu městské policie, tak
na soukromé bezpečnostní služby.
Gregor Dušička,
vedoucí Městské policie Černošice

Nabídka možnosti elektronického
střežení objektů

Městská policie Černošice
v rámci prevence kriminality
města Černošice a na základě
oprávnění přispívat k ochraně a bezpečnosti osob a majetku dle ustanovení § 2 zákona
č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve

znění pozdějších předpisů nabízí všem osobám,
které mají objekt nebo
provozovnu v katastru
města Černošice možnost
napojení bezpečnostního
systému na městskou policii.

Všechny potřebné informace Vám budou podány na tel:. 605 255 450
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Kam s ní, kam s ním?

Tak tento nerudovský problém řeší každý
rok rodiče žáků devátých tříd. A jak jej vyřešili letos?
V tomto školním roce 2006–2007 ukončilo
v Základní škole Černošice povinnou školní
docházku 67 žáků devátých tříd a jeden žák
vychází z osmé třídy.
I letos si mohli žáci podat do prvního kola
jen jednu přihlášku na jednu školu, a proto
byla volba velmi vážná, neboť rozhodování
na jistotu, kde mohli být žáci přijati podle
školních výsledků – bez přijímacích zkoušek,
nebo se přihlásit na školu, kde budou vykonávat přijímací zkoušku, a pak čekat na výsledky
a počítat i s možností nepřijetí a absolvování
druhého kola.
Mnohdy je obava zcela zbytečná, protože ve
druhém kole si mohou žáci podat neomezené
množství přihlášek na ty školy, které druhé
kolo vypisují. A pak se mohou libovolně rozhodovat, kam nakonec půjdou studovat.
A jak jsme letos dopadli? V současné době

je přijato na gymnázia 17 žáků, na střední
průmyslové školy odchází 12 žáků, na střední
odborné školy 21 žák, na školy s uměleckým
zaměřením odcházejí 3 žákyně, na pedagogické lyceum 3 žáci, na obchodní akademii 5
žáků, na školy zaměřené na management nebo
mezinárodní vztahy 3 žáci a jedna žákyně bude
studovat na evangelické akademii. Tři žáci nejsou ještě rozhodnuti, kterou školu si vyberou.
Na víceletá gymnázia odchází celkem
24 žáků, z 5. tříd 12 žáků a stejný počet ze
7. tříd.
Úplně nejdůležitější při volbě dalšího
vzdělání je to, aby si žáci zvolili školu nebo
obor, který je skutečně zajímá a baví, protože
pokud studují se zájmem a chutí, dosáhnou
výborných výsledků a jedině tak mohou vyniknout.
Všem našim žákům přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu a doufáme, že tak budou
dál šířit dobré jméno naší základní školy.
Mgr. Evženie Němečková, výchovná poradkyně

Škola bude veřejnosti přístupná i o prázdninách
To, že pro naše děti začínají tak toužebně
očekávané prázdniny, ale v žádném případě
neznamená, že se škola na dva měsíce odmlčí.
Učitelé i ostatní zaměstnanci budou čerpat
zaslouženou dovolenou. Ale podstatnou část
svého volna i tak budou věnovat školní práci. Budou se připravovat na rozběh školního
vzdělávacího programu. Znamená to tedy, že
budou předělávat přípravy na hodiny tak, aby
tomuto plánu odpovídaly. A samozřejmě se
budou vzdělávat. Tak jako každé prázdniny.
Škola sama o sobě se bude připravovat
na nový školní rok. Proběhnou údržbářské
práce a malování budov v ulici Pod Školou
i v Komenského ulici. Bude se modernizovat
počítačová učebna. Naším cílem je, aby v takové učebně bylo 25 počítačů a tím pak bude
zabezpečena výuka celých tříd. Proběhnou
i práce další, které jsou nutné k bezproblémovému chodu školy.
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Vedení školy zajišťuje, aby škola byla přístupná veřejnosti i o prázdninách. Úřední
hodiny školy jsou v těchto termínech:
2. 7.
8.00 – 10.00
3. 7.
8.00 – 10.00
17. 7.
8.00 – 10.00
31. 7.
8.00 – 10.00
14. 8.
8.00 – 10.00
V tomto čase budou na pracovišti v budově Pod Školou 447 k dosažení odpovědní
pracovníci, kteří vám mohou pomoci v jakýchkoliv problémech, které se týkají školy
a žáků. Od 27. 8. má škola běžný provoz. Žáci
nastupují do školy 3. září.
Je na místě, abychom v závěru školního
roku poděkovali všem, kteří s námi spolupracovali, snažili se nám pomoci, a doufáme, že
nám to vydrží i v dalších letech.
PhDr. Zdeněk Moucha, ředitel školy

z města a okolí

Sportovní úspěchy žáků černošické základní školy

Ve dnech 10. a 11. května probíhalo v Praze na Chodově okresní kolo Poháru
Rozhlasu. Za naši školu závodila čtyři družstva. Hoši a dívky ve dvou kategoriích:
6. a 7. třídy a 8. a 9. třídy.
Pičmanová Hana
Rada Jiří
Petelíková Beáta
Knetl Adam
Benátčan Dominik Petrásková Anežka
Burian Lukáš
Obě družstva vybojovala první místo!!!
Všem závodníkům a závodnicím k vynikajícím výkonům blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
Výsledky Školní sportovní ligy

Poháry nejcennější.

Složení družstev kategorie 6. a 7. tříd:
Chlapci
Dívky
Sládek Jiří
Marvalová Nikola
Fara Jan
Budíková Michaela
Vodička Jakub
Kahounová Karolína
Wolf Marek
Barchánková Karolína
Pechan Jan
Chládková Monika
Bajgarová Barbora
Malíř Jakub
Sticzayová Sofie
Švabík Zbyněk
Přibylová Karolína
Švácha Marek
Jedličková Kateřina
Hájek Josef
Sirotková Eliška
Obě družstva skončila na 3. místě.
Složení družstev kategorie 8. a 9. tříd:
Chlapci
Šimek Jakub
Brejcha Jan
Holoubek Tomáš
Průša Roman
Hlůže Sebastian
Reiter Daniel

Dívky
Jansová Barbora
Koubková Tereza
Koníčková Andrea
Koníčková Karolína
Krobová Markéta
Macková Krystyna

V úterý 19. června byli naši úspěšní sportovci pozváni na Svaz ČSTV, aby se zúčastnili vyhodnocení výsledků Školní sportovní
ligy okresu Praha-západ za školní rok 2006/
2007. Po celý školní rok závodili každý měsíc v jedné ze sportovních disciplín – basketbal, volejbal, florbal, fotbal, nohejbal,
stolní tenis, přespolní běh, atletika.
V silné konkurenci dvaceti školských
zařízení naši žáci nakonec po sečtení všech
dosažených bodů obsadili krásné 2. místo.
Od zlatého poháru je dělil opravdu jen
krůček (10 bodů). Všem reprezentantům
blahopřejeme a děkujeme za vynikající
výkony.
Liga Prahy-západ v příštím školním roce
V září se zúčastníme rozlosování všech
soutěží. V říjnu nás čeká přespolní běh
v Hostivicích, poté turnaj ve stolním tenise
v Rudné. V prosinci pojedeme na florbal do
Průhonic. Na leden jsou plánovány zápasy
v basketbale, v únoru naši plavci pojedou
závodit na Strahov. Březen bude ve znamení
volejbalu, duben a květen fotbalu. V květnu
se pokusíme obhájit prvenství v Poháru
rozhlasu v atletice. Sportovní klání se uzavře v červnu turnajem v nohejbale
Václava Hrochová, Věra Ráblová
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Skotsko aneb užijme si poslední chvíle

A přišel den, kdy jsem si naposledy zkontrolovala batoh, podívala se, zda mám nabitý mobil
a ujistila se, že oblečení, které mám, je vhodné na poměrně dlouhou jízdu autobusem. Skotsko.
Školní zájezd, pohoda a těšení se na slavné anglické červené budky.
Autobus se rozjel a my všichni vesele mávali
na naše přihlížející příbuzenstvo tam dole, na
cestě pod autobusem... ,,Ahoooooj!“ křičíme
a smějeme se, protože jsme všichni utekli od
klasického úklidu pokoje a vynášení koše. Usadím se vedle Anett a už to začíná. Naše slavná
mnohohodinová jízda do Anglie a Skotska…
Máme tu další den a slavné univerzitní město
Cambridge a první setkání s mými milovanými červenými anglickými telefonními budkami; ne, že by byly telefonní budky to hlavní, ale
mám pro ně prostě slabost…
Vyjeli jsme si po řece Cum a obdivovali univerzitní areály a rozlehlé trávníky. Nemůžu si
dovolit nenapsat sem úžasnou hlášku a událost,
co se stala, než jsme s naší skupinkou usedli na
lodičku. Katrin S. (z nejmenované třídy – přece
jenom bychom mohli zanechat naše lidi v utajení) se rozhodla, že svůj názor na přiřazeného
gondoliéra poví nahlas: ,,Proč musíme mít toho
nejhnusnějšího?“ Na otázku jsme jí bohužel či
bohudík nikdo nestačili odpovědět, protože se
sám ošklivý gondoliér otočil a povídá: ,,Prosím…?“ Myslím, že nemusím říkat a popisovat
naše pocity a míru zrudnutí při smíchu.
Velký hraniční kámen
Třetí den jsme jeli do Yorku, „hlavního města
severní Anglie“, a pak rovnou k velkému hraničnímu kameni, který odděloval a pyšnil se nápisem
,,Scotland/England“. Tu začal závod o nejrychlejší
vyndání fotoaparátu, o nejlepší a samozřejmě nejkrásnější úsměv a pózu. A že nám to šlo, samotný
Adam K. z nejmenované třídy vylezl na slavný
kámen a usmíval se jako sluníčko.
Rozloučili jsme se tedy s anglickými hranicemi a dál jsme vesele pokračovali přes Skotsko rovnou do Edinburghu, hlavního města
Skotska, kde na nás čekal krásný hrad se Skoty
v jejich více než úchvatné uniformě. Takový
byl náš čtvrtý den.
Pátý den na nás čekala exkurze hradu Stirling Castle, zastávka u místa, kde (pojďme
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si šplhnout u dějepisářů) roku 1314 zvítězili
Skoti nad Angličany u Bannockburnu. Pak
jsme zamířili k památníku Williama Wallace
a nakonec zakotvili v městě Glasgow, které
se mohlo chlubit krásným a mohutným kostelem svatého Munga, hřbitovem slavných
Nekropolis a mnoha dalšími krásnými starými
stavbami, nepočítaje i nejstarší dům ve Skotsku
(Provad´s Lordship).
Bylo krásně, a tak jsme se díky rozchodu
rozutekli po městě, kde jsme si všichni libovali,
obzvlášť já a má milovaná kolegyně Helena P.,
v koštování všelijakých dobrých, banánových,
ledových či čokoládových kafí. Navečer jsme
opět přijeli, jako skoro každý večer, do našich
malých, ale útulných formulí, kde jsme přespali
a hned další ráno, den šestý, jsme se vydali na
celodenní výlet na jezero Loch Ness.
Jezero Loch Ness
Jedno z nejznámějších a nejslavnějších jezer,
díky takzvané Lochnesce, mě docela zklamalo,
asi hlavně díky tomu, že jsme žádného pradávného ještěra neviděli, což je škoda… a převeliká. Jinak musím podotknout, že jsme s paní
učitelkou Eckertovou velmi příjemně poklábosili s moc milým kormidelníkem, který nám toho o jezeru hodně řekl. A světe div se, dokonce
jsem mu i chvílemi opravdu rozuměla.
Přišel den sedmý a s ním i velmi příjemný
a zajímavý výlet do místní nejstarší palírny
whisky (Glenturret Distillery), která měla ve
znaku koroptev. Většina z nás se k regálům
s bronzovým mokem přihnala jako stádo závisláků, ale ne pro své účely, ale proto, abychom
udělali radost samozřejmě svým rodinám, především tedy tatínkům a dědečkům. Pak na nás
čekal palác Scone a jeho návštěva a nakonec St.
Andrews, místo slavné univerzity.
Osmého dne ráno jsme se vydali do Anglie,
zastavili jsme se v Chesteru, kde jsme si prohlédli katedrály a centrum města, najedli se
milovaného guláše a párků, co se moc rády

z města a okolí
kutálely dolů z papírového tácku, a pokračovali
dál naší cestou, kde jsme se ubytovali a očekávali další den jako horda hladovějících turistů.
Na řadě byl Londýn
Jako právoplatný člen milovníků červených tel.
budek můžu jenom napsat, že Londýn pro mne
byl rájem. Viděla jsem slavný Big Ben, který jsem
okomentovala slovy: ,,On není červený?“ Pak Parlament, ke kterému jsem raději nic neříkala, viděli jsme okouzlující přehlídku a nácvik anglického
královského vojska na počest narozenin britské
královny. Nemohu samozřejmě opomenout úžasný zážitek v muzeu voskových figurín Madame
Tussad´s, kde jsem se setkala s Bradem Pittem,
Davidem Beckhamem či Johnny Deppem, ze
kterých jsem byla krapek paf, ale doufám, že
to zůstane jen mezi námi. Nikdo přeci nemusí
vědět, že na těchto krasavcích ujíždím. Bylo tam
plno dalších hvězd, od (mé milované) Marilyn
Monroe až po Williama Shakespeara a mnoho,
mnoho dalších známých a uznávaných lidí.
Když to všechno shrnu, musím napsat, že
tento školní výlet byl vážně moc povedený
a milý. Že jsme si ho užili, ačkoliv byl tedy
naprosto odlišný od minulého roku (Itálie),
jsem nakonec ráda, že jsem tam byla a že jsem

se bavila a skamarádila s lidmi, se kterými
bych se asi nikdy jinak neskamarádila. Taky
bych chtěla poděkovat, když už tedy mám
tu možnost a klávesnici u ruky, učitelskému
sboru za jejich trpělivost a za to, že tam s námi
byli. Taky určitě lidem a spolužákům ze školy,
přece jenom to byl náš „velký a poslední“ výlet
v tomto školním roce pro nás, deváťáky.
Jaký byl školní rok?
Tento školní rok byl složitý, byl zvláštní, byl
těžký, byl pěkný, byl protivný, občas nesnesitelný, ale rozhodně nezapomenutelný, a tak
chci vyzvat ostatní deváťáky: ,,Pojďme si užít
poslední vteřiny, co nás dělí od prázdnin, pojďme to tu ještě nějakým způsobem spolu přežít
a uvědomit si, že se naše cesty rozejdou a každý
půjdeme jinou cestou. Pojďme společně oslavit
konec školního roku a velký krok do našeho
„nového života“.
Myslím si, že můžu jménem všech tedy ještě
jednou poděkovat za trpělivost učitelskému
sboru, nejen tomu, který byl na přelomu května a června ve Skotsku, ale také tomu, který to
s námi táhne už těch dlouhých devět let. Tak
tedy: ,,Děkuji“ a „Děkujeme“.
Krystýna Macková, 9. B
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Pohár starosty a také nové dresy získali borci 7. D a 9. C

Do bojů tradičního turnaje v kopané o pohár starosty
města, jehož finále se konalo
v letošním roce na školním víceúčelovém hřišti s umělým povrchem 26. června, vstoupili žáci
základní školy ve dvou věkových
kategoriích. Mezi mladšími (šesté a sedmé třídy) zvítězili borci
7. D, kteří hráli v sestavě Adam
Padevět, Michal Kuník, Jakub
Sládek, Jan Jedlička a Jožka
Svoboda. Druhý skončil tým
6. A a třetí družstvo 6. B. Mezi
staršími (osmé a deváté třídy)
zvítězilo mužstvo 9. C, které hrálo v sestavě Sebastian Hlůže, Josef Čihák, Ondřej Hájek, Dominik Benátčan, Jan Sádek a Tomáš
Holoubek. Druhý skončil tým 9.
B a třetí družstvo 8. A. Vítězové
převzali z rukou starosty Aleše
Rádla nejen putovní poháry, ale
i sady nových dresů, které jim
věnoval. Dvoudenní maratón
třiadvaceti zápasů zorganizovali
a také s píšťalkou rozhodovali
paní učitelka Václava Hrochová
a páni učitelé Martin Vodička
a Václav Pavel.
(sj)
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Starosta Aleš Rádl předává kapitánovi týmu 9 C.
Ondřeji Hájkovi dresy a pohár.
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– Vítěz kategorie starších žáků: mužstvo 9. C.
– Vítěz kategorie mladších žáků: mužstvo 7. D.
– Za 7. D převzal pohár a dresy od starosty Aleše Rádla kapitán Adam Padevět.
– Bojovalo se v každém zápase
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Městská pláž nabízí pohodu a zábavu
Už třetím rokem slouží milovníkům koupání, opalování a dobré zábavy městská pláž
pod mokropeským jezem. Pláž je vybavena
opalovacími platy a toaletou, k dispozici je
kamenný gril s lavičkami, stánek s občerstvením a nachystáno je i večerní osvětlení.

Těsné sousedství skateparku a hřiště na
plážový volejbal přidávají k nabídce koupání a opalování i nabídku sportovního vyžití. Letošní zahájení sezóny připravují organizátoři na sobotu 7. července a zpestřit by
(sj)
je měl ohňostroj.

Program městské pláže v měsících červenci a srpnu
7. července
• Ohňostroj
• Mexická noc – tequila party (mexické rytmy, grilované speciality, míchané nápoje,
mexické pivo)
14. července
• Semtex party – Česko-slovenská discotéka
15. července
• Kinder party od 14.00
21. července
• Miss Mokré tričko
• Ibiza party (bližší informace na plakátech
a letácích)
28. července
• Ice party – Finlandia
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4. srpna
• Misák Mokré trenky
• Berentzen prty (bližší informace na plakátech a letácích)
11. srpna
• Travesti party + Travesti show
12. srpna
• Kinder party od 14.00
18. srpna
• Oldies party
25. srpna
• Becher party – Česko-slovenská discotéka
1. září
• Poslední prázdninová party – pyžamová
• Ohňostroj.
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Staré plovárny na řece Berounce
Městský člověk vždy toužil trávit volné chvíle v přírodě. Za tímto účelem začaly
vznikat říční lázně. První vznikly v Malé Chuchli, kam jezdili bohatí měšťané v kočárech na zdravý vzduch a za zábavou. Když se pak začala v roce 1861 stavět železnice, otevřela se cesta na venkov i pro méně majetné rodiny s dětmi.
Rovněž Černošice a Mokropsy se svojí
Výše proti proudu byly lázně U Kubíčkrásnou přírodou a blízkostí Prahy byly ků a nad nimi lázně U Cvrků.
pro rekreaci jako stvořené. V druhé poV roce 1933 povolil Zemský úřad Václovině 19. stol. si zde začali bohatí pražští lavu Majerovi a jeho synovi Vladimírovi
podnikatelé a umělci stavět letní vily, zřídit pískové a říční lázně pod Hrádzačaly tu však vyrůstat i chatové osady kem. Stavitel Majer nechal navézt do
a plovárny.
stráně nad řekou vyřazené autobusy Do-

pravního podniku města Prahy. Přední
část autobusu s motorem byla odstraněna a před něj byla přistavěna zastřešená
veranda. Zájemci si autobusy pronajímali
jako chaty a maminky s dětmi zde trávily
celé léto. Tatínkové odsud dojížděli do
práce. Pod skálou stála restaurace, kde
Pobyt letním hostům se snažil zpří- se podle nájemců říkalo U Tetaurů. Vše
jemnit Okrašlovací spolek, který v Čer- se po roce 1989 vrátilo Bukovičovým,
nošicích působil od roku 1896 a měl na potomkům pana Majera.
starosti vysazování zeleně, rozmisťování
Na protější straně řeky byla osada Křilaviček apod.
žárna s plovárnou a tenisovými kurty.
V roce 1908 povolilo c. k. Místodrži- Vedle ní byla osada Jedličkárna, kde se
telství pro Království české otevřít říční dodnes pořádají nohejbalová utkání.
Železničními zastávkami byly nejprve jen Chuchle, Radotín, Dobřichovice
a Řevnice. V roce 1869 však začaly jezdit tzv. zábavní vlaky, které zastavovaly
v Černošicích. Jízdenky prodával nájemce hotelu Slánka. Stálá zastávka byla
v Černošicích vybudována v roce 1883.

lázně v Černošicích. Jako první byly
Majerovy lázně pod kapličkou na levém
břehu Berounky. Pro blízkost jezu byly
ale brzo zrušeny a přemístěny zřejmě
na ostrov, kde později vznikla plovárna
pensiónu Steimar.
Na pravém břehu, nad přívozem, vznikla Sokolská plovárna. Vedle měl od roku
1929 pan Bohumil Chvojka spolu se svou
ženou Vilemínou pronajatý pozemek od
statkáře Zdeborského. Nejdříve se u plovárny jako převlékárna používal vyřazený autobus, pak začal pan Chvojka stavět
kabiny. V těch hosté později i přespávali.

Podél řeky, proti proudu, se táhnou
chatové osady až k fotbalovému hřišti.
Osada na pravé straně řeky je Montána,
ale ta patří k Horním Mokropsům – Všenorům.

Nad železničním mostem, ve stráni pod Starou Vráží, je chatová osada
V Lavičkách. Ještě výš proti proudu,
na všenorské straně, byla velká chatová osada, kterou často ničily záplavy.
Když došlo v roce 1947 k regulaci řeky,
byly osadníkům nabídnuty náhradní
pozemky ve stráni pod dnešním železářstvím u Koníčků.
Milena Křížová

25

z města a okolí

1

2

4

26

3

z města a okolí

5

6

7
1 – První lázně, povolené v roce 1908, vznikly pod kapličkou a pro blízkost jezu byly brzy zrušeny a přemístěny na ostrov, kde byl později postaven penzión Steimar.
2 – Na protějším břehu, vedle Sokolské plovárny, vystavěl v roce 1929 plovárnu pan Chvojka
a tak jsme se učili plavat.
3 – Plovárna penziónu, který patřil herci Národního divadla Jiřímu Steimarovi.
4 – Výše proti proudu na pravém břehu měl plovárnu pan Kubíček a vedle byly lázně U Cvrků,
které byly vždy plné návštěvníků.
5 – Tam, kde se dnes říká U Tetaurů, vystavěl v roce 1933 pan Majer své třetí říční a pískové
lázně Pod Hrádkem. Použil vyřazené pražské autobusy, ve kterých v létě žily celé rodiny.
6 – Na protějším břehu, spojené přívozem, byly lázně pana stavitele Kříže – Křižárna. Dodnes
se zde hraje tenisový Kazínský pohár.
7 – Jen malý kousek nad Křižárnou je známá Jedličkárna, zobrazená jako pohlednice.
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Rybáři pomáhají Berounce vysazováním ušlechtilých ryb
Berounka je rájem rybářů. V jejích vodách se vyskytují všechny druhy ryb – bílou
rybou počínaje (ouklej, plotice, tloušť, cejn) a ušlechtilou rybou konče. Rybáři tu
nezřídka chytnou i trofejní ryby.
Přesto, že je Berounka tak bohatá, je
Přehled druhů ryb, jejich počty či váhu,
třeba ji zarybňovat ušlechtilou rybou. To vypuštěných do zmíněného úseku v roce
činí členové místní organizace Českého ry- 2006 ukazuje následující tabulka. V letošním
bářského svazu Radotín, pod kterou spadá roce využili rybáři z místní organizace mírné
úsek od soutoku Berounky s Vltavou až po zimy a zarybnili Berounku 14 400 kilogramy
mokropeský jez už pětadvacet let.
kaprů o velikosti 35 až 52 centimetrů. (lf)

Zarybnění Berounky v roce 2006
Datum

druh ryby

váha/kusy

29. 4.
2. 5.
19. 5.

kapr
sumec (prům. váha 60 dkg)
kapr

1400 kg
120 ks
celkem 1400 kg

30. 5.
30. 8.
18. 9.

siven
pstruh duhový
candát roček

20. 9.
30. 9.

ostroretka (prům. 10 cm)
kapr
lín
kapr
amur
štika
karas
pstruh duhový
cejn velký
kapr
štika
kapr

100 kg
100 kg
1000 ks
1000 ks
2000 ks
1400 kg
300 kg
2400 kg
80 kg
50 ks
200 kg
100 kg
700 kg
1400 kg
340 kg
1400 kg
1400 kg
celkem 750 kg
20 ks
300 ks
300 ks

5. 10.

25. 10.
1. 11.
9. 11.
24. 11.

amur
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vysazení
Šárovo kolo
cely úsek B1
nad tůní Pískovna (700 kg)
Mokropsy pod hřiště (700 kg)
Lahovická nádrž
Lahovická nádrž
spodek Berounky
od Černošic do Mokropes
proud pod Ondřejem
Černošice pod lávkou
Černošice nad lávkou
Černošice nad lávkou
Černošice nad lávkou
Černošice nad lávkou
Černošice nad lávkou
Lahovická nádrž
nad klubovnou MO Radotín
říční lázně Radotín
soutok Berounky s Vltavou
říční lázně Radotín
Lahovická nádrž (cca 50 kg)
Šárovo kolo
soutok Berounky s Vltavou
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Rybářské lístky vydává obecní úřad s rozšířenou působností
Rybářský lístek vydává občanům České republiky obecní úřad obce s rozšířenou
působností, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti. Žadatelům z Černošic
vydává rybářské lístky MěÚ Černošice, Podskalská 19, Praha 2.
Rybářský lístek se vydává pro celé území
daná v zemi, jejímž je občanem (jen pro
rybářské lístky pro cizince),
České republiky na dobu 1 roku, 3 let nebo
10 let ode dne jeho vydání. K žádosti o vy- • doklad totožnosti,
dání rybářského lístku se předkládají tyto • doklad o zaplacení správního poplatku.
doklady:
Vydání rybářského lístku podléhá správ• doklad o získané kvalifikaci (osvědčení nímu poplatku, který činí:
o získané kvalifikaci, dříve vydaný ry- na 1 rok
100 korun
bářský lístek, platný průkaz rybářského na 3 roky
200 korun
hospodáře, zástupce rybářského hospo- na 10 let
500 korun
dáře a rybářské stráže),
Děti do 15 let platí polovic.
• platný rybářský lístek nebo licence vyJosef Semerád, odbor životního prostředí

Amur na snímku měří 105 centimetrů, váží 17 kilogramů, byl chycen na foukanou kukuřici,
na prut Freeder a vlasec o průměru 0,18 milimetru. Doba zdolávání činila pětatřicet minut.
Kapitální ryba byla prý, jak nám sdělil šťastný rybář (na snímku spolu s amurem), ulovena na
dolním toku Berounky pod Černošicemi.
(sj)
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Panevropská cyklotrasa – spojnice mezi zeměmi pro cyklisty
Ještě v dobách středověku zajišťovala pozemní spojení mezi Čechami a Bavorskem obchodní cesta nazývaná „Zlatá stezka“. Později byla nahrazena sítí silnic a před nedávnem
bylo dokončeno i dálniční propojení. Tehdy se zrodila i myšlenka umožnit spojení také
pro cyklisty. Vznikl projekt Panevropské cyklotrasy.
S nápadem vyprojektovat mezinárodní a Prahy – posiluje ideu propojení východu
cyklistickou spojnici mezi Českem a Němec- a západu včetně myšlenky porozumění mezi
kem přišel poprvé v roce 2001 bavorský zem- evropskými národy. Panevropská cyklotrasa
ský okres Neustadt a. d. Waldnaab, který se vytváří ve všech třech zemích jakousi střechu
rozkládá u hranice s Českou republikou. Celá pro jednotlivé dílčí úseky a de facto propaguje
myšlenka byla vzápětí rozšířena o propojení lokální cyklotrasy včetně jejich systému znas Francií, čímž se zahájila nová alternativa čení. Vede tedy po již existujících cyklotrak existující silniční trase Via Carolina.
sách, případně i cyklostezkách. Z Prahy až do
Důležitou roli tu sehrála i opuštěná železnič- Plzně tak navíc kopíruje cyklotrasu č. 3, resp.
ní trať vedoucí z německého města Neustadt mezinárodní cyklotrasu Regensburg–Praha,
až prakticky k české hranici. Trať byla, i díky jejíž součástí je úsek podél řeky Berounky do
prostředkům z Evropské unie, přebudována Zadní Třebaně. Z Plzně pokračuje do Stříbra
na cyklostezku, která na svých 50 km nabízí a odtud až do Bavorska jako Cyklotrasa Přáturistům unikátní možnost pohodlné jízdy telství.
s minimálním převýšením. To byl rozhodující
Zjistit potřebné informace (zatím jen
popud i pro české sousedy vybudovat pokra- v němčině, připravuje se i česká verze) o Pančování zmíněné trasy i na své straně.
evropské cyklotrase lze na webových stránJe třeba říci, že projekt Panevropské cyklotrasy leží především v rovině symbolické.
Spojení dvou světových metropolí – Paříže
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kách www.paneuropa-radweg.eu.
Tomáš Drobný,
odbor regionálního rozvoje Středočeského kraje
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Starostové jednali o budoucí cyklostezce podél Berounky
Středočeský kraj má zpracovánu koncepci tzv. páteřních cyklostezek, na nichž se
snaží projektově podporovat realizaci nových, skutečně bezpečných cyklostezek oddělených od silniční dopravy. Jednou z nich
je právě i budoucí cyklostezka podél řeky
Berounky od hranic Prahy do Berouna. Ta
by měla být v úseku z Prahy až do Zadní
Třebaně postupně budována na cyklotrase
č. 3, která dnes zároveň nese označení jako
mezinárodní cyklotrasa Praha–Regensburg
a také jako Panevropská cyklotrasa Praha–Paříž.
Na jednání, které se z iniciativy kraje
uskutečnilo koncem května na Městském
úřadu v Černošicích, se zúčastnění starostové všech dotčených obcí jednomyslně
přihlásili k myšlence projektu zpevněné,
bezpečné a páteřní cyklostezky podél Berounky. Významným krokem k tomu bude
pořízení dokumentací pro stavební povolení pro první dva vybrané úseky na trase,
na jejichž opatření Středočeský kraj uvolnil
pro letošní rok finanční prostředky.
Starosta Aleš Rádl uvedl, že město Černo-

šice cykloturistiku v plné míře podporuje.
Průjezd Černošicemi je podle něj pro cyklisty zajištěn po stávajících komunikacích,
přičemž chybí vyřešit pouze krátký úsek
v lokalitě Dolní Mokropsy. Kvůli majetkovým vztahům není rovněž dořešen hojně
využívaný úsek ve směru na Radotín.
Zásadním tématem bylo propojení měst
Černošic a Dobřichovic. Ta kategoricky
odmítla variantu vybudování mostu přes
Berounku mezi Horními a Dolními Mokropsy. Jako vhodnější prosazují rozšíření
přechodové lávky na stávajícím železničním mostě a pokračování po pravém břehu
řeky ve směru do Dobřichovic.
Pro úsek od lávky v Dobřichovicích přes
Lety až do Řevnic je již zpracována Regionem Dolní Berounka projektová dokumentace pro stavební povolení na vybudování
nové cyklostezky vedoucí po koruně povodňové hráze. Podobným způsobem se
připravuje i pokračování přes Zadní Třebaň, Karlštejn, Srbsko až do Berouna. (sj)

Starostové obcí ležících na březích Berounky při jednání na městském úřadu v Černošicích.

31

z města a okolí

Černošické fotbalové naděje si prohlédly nový stadión Slavie
Hráči černošické fotbalové přípravky
spolu se svým trenérem a několika fanoušky přijali pozvání ing. Vladimíra Lešky, šéfa
projektu výstavby nového stadiónu Slavie,
a vyrazili do Edenu prohlédnout si vznikající dílo. Dozvěděli se, že investorem stavby
za zhruba miliardu je společnost patřící
anglickým majitelům Slavie a že projekt by
měl mít finanční návratnost v horizontu
zhruba 15 let, aniž by to omezilo příjmy
Slavie ze vstupného a z reklamy.
Stadión pro 21 tisíc návštěvníků, jehož
stavba začala v září 2006 a má skončit
v březnu 2008, stojí na 613 pilotech zapuštěných až 20 metrů pod zem. Na nich stojí
stejný počet sloupů vysokých až 25 metrů,
které nesou prefabrikáty tvořící tribuny
a další zařízení.
A koho chce Slavia jako prvního soupeře
při otevření stadiónu? „První utkání by mělo navazovat na historii Slavie, konkrétně
na první utkání s týmem z kolébky fotbalu.
Tím byl v roce 1899 anglický Oxford a ten
by také měl být oním prvním soupeřem,“
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uvedl ing. Leška. Liga se novém stadiónů
začne hrát na podzim 2008. Doufejme, že
některý z borců černošické přípravky bude
v příštích letech jedním z aktérů těchto
(sj)
ligových bojů.
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Škola v Karlické se rozloučila s předškoláky

V polovině června jsme se sešli v naší mateřské škole v Karlické, abychom se rozloučili s předškolními dětmi. Velká párty s Inkou
Rybářovou se měla konat na školní zahradě,
kterou paní učitelky vyzdobily a přichystaly i výstavu výrobků dětí z keramického
kroužku. Počasí nám ale nepřálo, a tak jsme
se přesunuli do nové třídy Krtečků, kde Inka
spolu s klaunem Dandym připravili pro děti,
jejich sourozence, rodiče i prarodiče skvělou
zábavu. A pak nastala dlouho očekávaná akce – pasování předškoláků. Všichni pasovaní
se seřadili v upomínkovém triku se znakem
své třídy. Za asistence Dandyho a jeho kouzelného pasovadla musely děti prolézt kruhem, který znamenal cestu do školy. Inka je
postříkala roztokem moudrosti a vtipu, každý dostal od paní ředitelky šerpu s nápisem
školák 2007 a upomínkovou první aktovku
s dárky. V průběhu párty se všichni mohli
občerstvit pizzou, koláčky, zmrzlinou a limonádou. Utržené peníze půjdou na další
vybavení školní zahrady.
Výlet do Pohádkové země
Počátkem června navštívily děti z naší
školy Pohádkovou zemi v Pičíně plnou

skřítků, víl a čarodějů. Ve sklepení viděly
Čertí zemi, v hale je přivítal veliký drak, který za písničku všechny pozdravil mohutným
kouřem. Dětem se líbily pohybliví skřítci
i jejich obydlí. Na půdě je postrašil Lucifer,
čarodějnice i vodnická rodina. Po zhlédnutí
celé výstavy na děti čekal hudební pořad se
samotnou autorkou, paní Vítězslavou Klimtovou. Na památku si každý zakoupil pohled
a záložku se strašidýlky. Do školy jsme se
vrátili plni krásných dojmů a zážitků.
Nové vybavení školní zahrady
Od června mohou děti v naší škole řádit
na nové věži s klouzačkou a horolezeckou
stěnou, houpat se na pérácích a točit se na
bezpečném eurokolotoči. Všechny herní
prvky nám dodala firma Prolemax a byly
hrazeny z finančních prostředků školy.
Oslovili jsme také rodiče, zda by přispěli na
další vybavení zahrady. V této akci bylo vybráno 37 200 Kč, které poslouží k zakoupení
trojhrazdy a dvou houpadel. Všem rodičům,
kteří přispěli na zlepšení prostředí zahrady,
kde jejich děti tráví nejvíce času, velmi děkuje kolektiv zaměstnanců MŠ Karlická.
Ivana Hanáková, MŠ Karlická

Tradiční pasování předškolních dětí v mateřské škole v Karlické.
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Kde všude se byla podívat mokropeská školka
školce četli Staré pověsti české. Děti tyto
příběhy velmi zaujaly, a proto jsme také
zařadili dvě divadelní představení s touto tématikou a na další výlet jsme jeli na
Vyšehrad. Tam jsme na letní scéně shlédli divadelní představení Dlouhý, Široký
a Bystrozraký v provedení příbramského
Další výlet jsme naplánovali do Národ- divadla. Prošli jsme se po hradbách, naního muzea na výstavu Lovci mamutů. vštívili jsme kasemata, prohlédli si zbytDětem se velice líbili mamuti a pravěká ky starých paláců, kostel sv. Petra a Pavla
osada s chýší, zaujaly je i filmy o přípra- a také Čertovy kameny. Podívali jsme se
vě této výstavy a především o výrobě též, odkud skočil Šemík s Horymírem,
velkého mamuta. Výstava byla pro velký protože tato pověst je u dětí jedna z nejzájem prodloužena až do konce prázd- oblíbenějších. Velkým zážitkem byla také
nin, a proto ji doporučujeme i dalším zpáteční cesta. Šli jsme pěšky přes železnávštěvníkům.
niční most na smíchovské nádraží a poté
V letošním roce jsme si s dětmi ve jeli vlakem zpátky do školky.
Každé pondělí, když jedeme do radlického bazénu na plavání, pokukují děti po
Junglelandu. Proto jsme na první výlet
zamířili právě sem. Jsou tu různé prolézačky, skluzavky, bazény s míčky, točící
válce, houpadla, odrážedla atd., takže se
děti vyřádily do sytosti.

Mamut v Národním muzeu byl pro děti velkou atrakcí.
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Jeli jsme i do Koněpruských jeskyní,
které se nám moc líbily. Po cestě jsme
se zastavili v Neumětelech a podívali se
na Šemíkův hrob. Poté jsme jeli do Pohádkové země v Pičíně. Tam je k vidění
výstava skřítků, víl, pohádkových bytostí, vodníků, strašidel a čertů, které vy-

omáčkou. Celý den na děti čekaly červené činnosti. Malovali jsme nebo vyráběli
z papíru vše, co je červené, hledali jsme
ve školce červené věci, zpívali písničky
o červených věcech a hráli další různé
hry s barevnou tématikou. Celý den jsme
se báječně bavili. Nejvíce nás potěšilo, že
se děti na tento den těšily a již několik
dní dopředu měly doma připravené červené oblečení a nikdo na Červený den
nezapomněl. Po této zkušenosti plánujeme další barevné dny.
Dětský den se spoustou legrace

V sobotu 2. června pořádala mokropeská školka Dětský den nejen pro
školkové děti, ale i pro ostatní návštěvníky. Byly připraveny různé legrační hry
a soutěže, kterých se účastnili jak děti,
tak dospělí. Skákali jsme v pytli, přes
Pohádková země v Pičíně.
tvořila paní Vítězslava Klimtová. Shlédli švihadlo, házeli míčkem do tlamy, dělali
jsme hudební představení, při kterém bábovky z písku, shazovali plechovky
nám autorka nakreslila několik skřítků proudem vody, skládali hlavolamy nebo
na památku. Také jsme se dozvěděli, skákali na velké trampolíně. Pro soutěžíjak se pozná, zda máte doma skřítka. cí bylo připraveno občerstvení, zmrzlina
Některé děti to už vyzkoušely a skřítka a nafukovací hrad. Tři vítězné rodinné
týmy obdržely krásné obří koláče z Mokdoma mají.
ropeské pekárny a všichni soutěžící maVšechny výlety se dětem moc líbily
lou odměnu. Užili jsme si spoustu legrace
a už teď se těšíme na další.
a všechny srdečně zveme na Dětský den
O Červeném dni se červeně vařilo
Kolektiv učitelek MŠ
zase za rok.
Jedním z témat našeho školního vzdělávacího programu je i pohádka O Červené Karkulce. V rámci tohoto tématu
jsme pro děti připravily akci s názvem
Červený den. V tento den jsme všichni
přišli do školky oblečeni v červených
barvách. Některé děti měly červené dokonce i ponožky, bačkorky a spodní prádlo. Paní kuchařka připravila pouze červená jídla – chléb s marmeládou, rajskou
polévku a ovocné knedlíky s jahodovou
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Úspěchy závodníků černošického Sokola

Je hodně lidí, kteří si myslí, že chodit do Sokola znamená jen jednou až dvakrát týdně
přijít a zacvičit si, ale že pro závodně laděné děti to není dost atraktivní. Je to ale hrubý
omyl. I v Sokole v rámci sokolské všestrannosti si děti zazávodí. Již od začátků Sokola
v minulém století probíhá každoročně závod v sokolské všestrannosti.
Pro žactvo, dorost a dospělé se v současnosti závod skládá z plavání, šplhu, gymnastiky
a atletiky. Být úspěšný v takovém závodě není
snadné. Zejména závod v gymnastice klade na
závodníky velké nároky a za úspěchy se skrývá mnoho hodin tréninku. V současnosti, kdy
se ve školách gymnastika prakticky necvičí, je
třeba dovednosti nacvičit právě v Sokole.
Každý účastník závodu všestrannosti musí
absolvovat všechny předepsané discipliny.
V gymnastice závodí děvčata v akrobacii,
přeskoku, na hrazdě a kladině (ty menší
místo kladiny mají lavičku), chlapci cvičí akrobacii, absolvují přeskok, hrazdu a kruhy, od
kategorie starší žáci ještě bradla. V atletice se
závodí ve sprintu (podle kategorií 50 m, 60 m
a 100 m, ve skoku dalekém, hodu kriketovým
míčkem (v dorostu je místo hodu vrh koulí)
a vytrvalostním běhu (podle kategorií 300 m,
400 m, 600 m a 800 m).
Základní závod v sokolské všestrannosti
probíhá na úrovni župy. Naše župa Jungmannova sdružuje 50 tělocvičných jednot v rámci
Středočeského kraje. Zdaleka ne všechny
jednoty se však závodu účastní. V roce 2007
se závodu účastnilo 12 jednot s celkovým počtem 181 závodníků v plavání, 132 ve šplhu,
108 v gymnastice a 180 v atletice. Všechny
předepsané discipliny splnilo 67 závodníků.
Je potěšitelné, že mezi nimi bylo 11 závodníků z naší jednoty.
Úspěchy černošických borců
Přeborníky župy v sokolské všestrannosti
za rok 2007 se stali Jakub Fara v kategorii
mladší žáci II a Lucie Čiháková v kategorii
dorostenky. Jako druhý v kategorii mladší
žáci I se umístil Vojtěch Kratochvíl a v dorostenkách byla druhá Eliška Formánková.
Na třetích místech skončili Julie Farová v kategorii mladší žákyně I, Michaela Bindiczová
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v kategorii starší žákyně III, Jáchym Hoch
v kategorii starší žáci III a Lucie Ptáčková
v dorostenkách.
Nejlepší závodníci z župního přeboru postupují podle daného klíče do přeboru ČOS,
což je závod na úrovni celé republiky a účast
v něm je pro každého velká čest. Přebor ČOS
mladšího žactva se konal 25. a 26. května
v Pardubicích. Závod je náročný v tom, že
během jediného dne (soboty) je třeba absolvovat závod v gymnastice, šplhu i atletice.
Plavání pak probíhalo v neděli.
Z naší jednoty zde závodili dva žáci. V kategorii žáci I Vojtěch Kratochvíl obsadil mezi
24 závodníky 4.–5. místo a Jakub Fara skončil v kategorii žáci II mezi 30 závodníky na
7. místě. Oba svými výkony vydatně přispěli
k výsledku družstva župy Jungmannovy. Smíšené družstvo (2 žáci a 2 žákyně) kategorie
I skončilo třetí, v kategorii II čtvrté. Z celkového počtu 45 žup pouze 10 žup dokázalo
sestavit smíšené družstvo. Chyběly např. dvě
velké pražské župy – Scheinerova i Podbělohorská.
Přebor ČOS v kategoriích starší žactvo, dorost a dospělí probíhal 9. a 10. června v Praze,
kam se z naší jednoty kvalifikovali 4 závodníci. Neztratili se a umístili se v rámci svých
současných možností. Jáchym Hoch v kategorii žáci III vybojoval mezi 24 závodníky
14. místo, v dorostenkách obsadily v konkurenci 26 závodnic Lucie Čiháková 12. místo,
Eliška Formánková 16. místo a Lucie Ptáčková
22. místo.
K dosažení takového úspěchu přispěli nemalou mírou i trenéři a cvičitelé, kterým
děkujeme za dlouholetou systematickou péči,
a závodníkům blahopřejeme a doufáme, že
budou úspěšně závodit i v dalších letech.
Za výbor jednoty Hana Fořtová
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Přebor župy Jungmannovy v kategorii předškoláci v Černošicích
V sobotu 9. června probíhal v TJ Sokol Černošice župní přebor předškoláků. Závodilo
se ve dvou kategoriích – děti narozené v roce 2001 a děti narozené v roce 2002 a mladší.
Závodilo se ve třech disciplinách, a to v gymnastice, atletice a míčovém trojboji.
V gymnastice děti cvičily na lavičce, soutěžily v akrobacii na koberci (sestavička na
písničku Skákal pes, přes oves) a skákaly na
švédskou bednu. V atletice závodily v běhu
na 40 m, v hodu tenisákem a ve skoku dalekém z místa. Míčový trojboj zahrnoval kop
na bránu z pěti metrů (jako při kopané),
hod do branky ze tří metrů (jako při házené) a hod do basketbalového koše ve výšce
obroučky 1,5 metru.
Závodu se zúčastnilo 54 dětí z osmi jednot župy (kromě Černošic také z Dobříše,
Dobřichovic, Hlásné Třebaně, Komárova,
Mníšku pod Brdy, Příbrami a Roztok
u Prahy). Všechny děti závodily v atletice
a míčovém trojboji, v gymnastice asi třetina. Ne vždy se všechno podařilo tak, jak by
si malí závodníci přáli – vždyť třeba běžet
ve vymezené dráze a vyběhnout až na povel startéra není jen tak snadné, ale závody
proběhly podle pravidel a bez komplikací.
Místní borci sklízeli úspěchy
V župní konkurenci se naše děti rozhodně
se neztratily. Z 26 dětí mladší kategorie jich
bylo sedm z naší jednoty, přičemž František
Pivnička vybojoval stříbrnou medaili v atletice a zlatou medaili v míčovém trojboji.

Foto František Vojtíšek

V kategorii starších závodilo všech 28 dětí
v atletice a míčovém trojboji, z toho šest
jich bylo z Černošic. Velký úspěch jsme
měli v míčovém trojboji. Na prvních pěti
místech se umístily děti se stejným počtem bodů – udělovali jsme tedy 5 zlatých
medailí, z toho tři našim borcům: Kristýně
Pavlovské, Jakubovi Brabcovi a Janu Hřebcovi.
Jakub Brabec ještě získal stříbrnou medaili
v atletice. V gymnastice na naše děti žádná
medaile nevyšla, Kristýna Pavlovská skončila s „bramborovou“ čtvrtá.

Foto Vlastimil Svoboda

Poděkování za pomoc
Za hladký průběh závodu je třeba poděkovat všem organizátorům, rozhodčím,
pomocníkům, fotografům, sestrám z ČČK
(naštěstí nemusely zasahovat), rodičům,
a hlavně též dvojici Pavlovský – Schrötter,
kteří zpracovávali výsledky na počítačích
a díky nim jsme byli schopni předat vytištěné výsledky hned po závodech.
Všichni odcházeli po závodech spokojeni a těší se již na příští ročník (asi zase
v Černošicích – podle zásady: když se něco
povede, už to mají organizátoři navěky).
Za výbor Hana Fořtová
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Streetballový turnaj Černošice 2007
Druhý ročník černošického streetballového turnaje proběhl opět na venkovním hřišti Husova v sobotu 23. června. Akci organizovalo město ve spolupráci
s černošickými basketbalovými nadšenci.
K tomuto atraktivnímu měření basAtmosféra byla napjatá nejen kvůli
zdravé
sportovní rivalitě, ale též díky
ketbalové výkonnosti se sešlo 10 týmů
v kategorii mužů nad 17 let a čtyři týmy nejistému počasí, kdy silný déšť vyhnal
ve smíšené kategorii chlapců a dívek ve třikrát hráče ze hřiště pod přistavené
stříšky. Vše však zdárně dopadlo, vedle
věkovém rozmezí 13–16 let.
vlastního turnaje proběhly též doproSložení více než padesáti účastníků vodné individuální soutěže o nejlepšíbylo opět velmi pestré, vedle černošic- ho střelce trestných hodů, hodů za tři
kých borců dorazili kolegové z Pobe- body a o nejlepšího smečaře.
rouní i z Prahy. Vedle ryzých amatérů
Pro všechny přítomné byl turnaj nezde hráli aktivní sportovci z 2. nejvyšší jen příležitostí zahrát si v příjemném
basketbalové soutěže. Nejmladším hrá- prostředí venkovního hřiště u lesa, ale
čem byl patrně třináctiletý Ondřej He- též prolínáním generací a možností
idler, nejstarší byli místní padesátníci popovídat si se spoustou známých z šiA. Pajgrt a L. Koubek.
rokého okolí.
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Kategorie mužů nad 17 let:
1. místo: tým „Racci“ (Martin Dvořák,
Zbyněk Kysilka, Jiří Skokánek),
2. místo: tým „Beach boys“ (Miroslav
Špaňhel, David Jarchovský, Petr Růžička),
3. místo: tým „Jabko“ (Adam Peřinka,
Petr Peřinka, Jakub Heidler).
Nejlepší střelci trestných hodů:
1. místo: Martin Bouzek
2. místo: Aleš Pajgrt
3. místo: Jan Zvolský
Nejlepší střelci 3 bodových hodů:
1. místo: Jiří Kříž
2. místo: Jan Bolen
3. místo: Martin Dvořák a Jakub Heidler
Soutěž o nejlepšího smečaře:
Starosta Aleš Rádl při předávání cen.
1. místo: Martin Dvořák
Na finálový zápas se přišel podívat 2. místo: Milan Urban
též pan starosta Aleš Rádl, který pak 3. místo: Jan Zvolský
slavnostně předal ceny vítězům, popřál
borcům hodně dalších sportovních
úspěchů a vyjádřil uspokojení nad
vzniklou tradicí černošického streetballového klání, kterou město podporuje a bude i v budoucnu aktivně podporovat.
Aleš Pajgrt

Výsledky turnaje:
Kategorie chlapců a dívek 13–6 let:
1. místo: tým „Sto vosum“ (Ondřej Tomašik, Patrik Všelicha, Ondřej Císař,
Petr Mácha),
2. místo: tým „Kluci jako buci“ (Jakub
Matolín, Ondřej Heidler, Jan Lhoták),
3. místo: tým „Sousedovci“ (Ondřej Fišer, Tomáš Hanuš, Jan Alfar).
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SK Kazín má nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem

A tým SK Kazín se pohyboval po
celkem očekávaných výkonech v jarní sezoně výhradně v horní polovině
tabulky, těsně pod úzkou špičkou čtyř
mužstev bojujících o postup. Nakonec
skončil na pátém místě. Z bojů o postupová místa nás vyřadila častá zranění
klíčových hráčů a úzký kádr kvalitních
náhradníků, což se projevilo i na umístění B mužstva.
Nové hřiště – Předpokládáme, že ke
zlepšení tréninkových možností, hlavně mládežnických družstev, poslouží
v minulých dnech v areálu SK Kazín
dokončené víceúčelové hřiště s kvalitním umělým povrchem. Jak se ukázalo,
jedinou možností k dokončení hřiště se
nakonec ukázala půjčka, která ovšem do
budoucna silně zatíží finanční hospodaření klubu.

Rovněž bez brigádnických hodin hráčů A i B týmu a dodavatelské firmy JIH
by se hřiště nepodařilo dokončit.
Za SK Kazín Vladimír Voska

TABULKA
Rk. Tým
1 Statenice
2 Dobrovíz
3 Roztoky
4 Středokluky
5 Kazín
6 Všenory
7 Dobříč
8 Libčice
9 Tuchoměřice B
10 Kosoř
11 Třebotov
12 Zbuzany
13 Tursko
14 Dolany

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

+
15
14
13
13
11
13
10
11
9
9
8
8
8
5

0
6
6
6
6
8
2
8
3
6
5
5
3
3
3

–
5
6
7
7
7
11
8
12
11
12
13
15
15
18

Skóre
52:27
54:32
51:39
61:41
67:48
48:46
52:46
39:49
58:48
43:60
43:59
46:59
38:63
46:81

Body (Prav)
51 (12)
48 (9)
45 (6)
45 (6)
41 (2)
41 (2)
38 (-1)
36 (-3)
33 (-6)
32 (-7)
29 (-10)
27 (-12)
27 (-12)
18 (-21)

Nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem slouží především mládežnickým družstvům.
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SK Černošice – hodnocení fotbalových soutěží 2006/2007
Po velmi dobrých výkonech v podzimní
části fotbalových soutěží dolehla na obě mužstva dospělých krize a propadla se z horních
pater tabulek do středu (A tým v okresním
přeboru, B tým ve III. třídě). Výrazně k tomu
však přispěla zranění hráčů a s tím související úzké kádry obou mužstev. Jakýkoli hráčský
výpadek se těžko nahrazoval.
Nejlepšími střelci mužstev:
A - mužstvo: L. Stoulil – 16 gólů
B - mužstvo: D. Rakušan – 9 gólů
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

A MUŽSTVO záp.
Lety
26
Jeneč
26
Průhonice
26
D. Břežany 26
Jesenice B
26
Jinočany
26
Choteč
26
Černošice
26
Č. Újezd
26
Dobřichovice 25
Úhonice
25
Holubice
26
Zlatníky
26
Rudná
26

+
18
15
15
12
11
10
11
11
10
10
9
7
5
4

0
4
4
4
5
7
8
4
4
6
6
5
3
3
3

–
4
7
7
9
8
8
11
11
10
9
11
16
18
19

Rk. B MUŽSTVO záp. +

skóre
76: 28
67: 32
52: 30
62: 45
58: 53
51: 39
53: 63
50: 53
46: 45
44: 38
53: 63
40: 68
36: 93
42: 80

body
58
49
49
41
40
38
37
37
36
36
32
24
18
15

0

–

skóre body

1.

Lety B

20 12 5

3

42: 26 41

2.

Klinec

20 12 4

4

42: 29 40

3.

Vonoklasy B 20 11 5

4

66: 33 38

4.

Všenory B

20 11 2

7

46: 35 35

5.

Choteč B

20 10 2

8

75: 64 32

6.

Černošice B 20

9

2

9

39: 41 29

7.

Kytín

20

9

1 10

31: 34 28

8.

Mníšek B

20

6

5

9

35: 44 23

9.

Řevnice B

20

7

0 13

44: 56 21

10. Čisovice B

20

5

4 11

41: 62 19

11. Kazín B

20

2

2 16

33: 70

8

Přípravka – odvedla maximum svých
možností. U této kategorie je velmi důležité,
že se neustále rozrůstá její základna. Velký
dík patří trenérovi nejmenších fotbalistů panu
Vodičkovi.
Žáci – do příští sezóny jsme konečně po
letech opět přihlásili mužstvo žáků, které povedou hráči našeho A mužstva. Trenérem je
R. Záhorský a vedoucím mužstva M. Pařík.
Dík fanouškům – fotbalový oddíl tímto
chce poděkovat všem svým fanouškům, sponzorům a také městu Černošice za projevenou
podporu.
Za SK Černošice, Petr Jahelka, sekretář oddílu

Poslední zápas jarní sezóny
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PŘÍPRAVKA záp.
Lety
12
Všenory
12
Mníšek
12
Dobřichovice 12
Řevnice
12
Černošice
12
Čisovice
12

+
12
8
7
4
3
3
1

0 –
0 0
1 3
1 4
2 6
2 7
1 8
1 10

skóre
109: 6
50: 27
39: 21
23: 57
21: 62
16: 38
9: 56

body
36
25
22
14
11
10
4
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Memoriál Míry Kněžka vyhrála stará garda SK Černošice

První ročník Memoriálu Míry Kněžka,
černošické fotbalové legendy, je za námi.
Nabídl opravdu zajímavé a kvalitní zápasy
starých gard, které však sledovala jen hrstka
diváků. To rozhodně není dobrým vysvědčením pro ty, kteří slavného černošického
brankáře let minulých znali, ani pro ty,

kteří fandí černošické kopané. Potěšitelné
je alespoň to, že zvítězil tým SK Černošice (9 bodů) před AFK Loděnice (6 bodů),
třetí skončil Sokol Vonoklasy (3 body)
a čtvrtý TJ Jílové (bez bodu). Těšme se
tedy na ročník příští, na který už nyní
(sj)
všechny fanoušky zveme.

Vítěz Memoriálu Míry Kněžka – stará garda SK Černošice.

Pořadatelem tradičního turnaje osad, který se letos konal na hřišti SK Kazín 23. června, byla
Montana(na snímku), která se ziskem 7 bodů zvítězila. Druhá byla osada Pod Hladkou skálou
(6 bodů), třetí osada Jedličkov (3 body) a čtvrtá osada Údolí staré řeky (1 bod).
(sj)
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V Budyni se šermířům už tradičně dařilo
„Mýtický starogermánský příběh, s původními texty v profesionálním přednesu Radovana Lukavského, se souboji a choreografií pokrývající celou plochu jeviště, spojil
oba černošické soubory v působivém vystoupení...“
Takto se o společném vystoupení čer- Černošická Alotria, a to 15. září na zámku
nošických šermířských skupin Alotrium v Dobřichovicích.
(jk)
a Reginleif vyjádřil jeden z porotců, pan
režisér Špergl, na XI. ročníku celostátní
soutěžní přehlídky skupin historického
šermu, která se uskutečnila v sobotu 23.
června na vodním hradě v Budyni nad
Ohří. V silné konkurenci špičkových profesionálních i amatérských souborů z celé
republiky černošičtí zazářili a odvezli si
domů prestižní cenu diváka.
Divácky nejúspěšnější vystoupení s náMartina Svobodová a Lenka Svobodová
zvem Brány Vallhaly můžete vidět na 4. ročs Radovanem Lukavským v Černošicích při
níku setkání skupin historického šermu
přípravě nového vystoupení.

Reginleif v roli valkýr
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14. schůze rady města
konaná 15. května 2007
•

Odbor investic a správy majetku
rada souhlasí s přístavbou rodinného domu

č. p. 1598 na pozemcích parc. č. 2964/1, 2
v ulici Na Ladech
• rada souhlasí se změnou stavby před dokončením a s dodatečnou kolaudací chaty
č. e. 1127 v Radotínské ulici
• rada souhlasí s přestavbou chat č. e. 910
a 915 a se sloučením pozemků parc. č. 4005 +
4007 a 4006 + 4008 v osadě Habřiny
• rada souhlasí s přístavbou rodinného domu
č. p. 75 v Komenského ulici
• rada souhlasí s legalizací studny na pozemku parc. č. 1691/9 v Ostružinové ulici
• rada souhlasí se stavbou rodinného domu
na pozemku parc. č. 2396/1 v ulici Střední
včetně přeložky středotlaké přípojky plynu
• rada souhlasí se stavbou lapače ropných
látek na parkovišti Centra Vráž v Táborské
ulici
• rada souhlasí s dělením pozemku parc.
č. 3741 v oblasti Stará Vráž
• rada ve věci Posouzení možnosti změny
územního plánu a výstavby rodinných domů
o třech bytových jednotkách na pozemcích
parc. č. 1935/1 a 2 – Na Měchurách odkazuje
na platný územní plán, kdy uvedená změna
nebyla vlastníky tohoto pozemku požadována
• rada souhlasí s legalizací studny na pozemku parc. č. 4714/1 v ulici Zd. Lhoty
• rada souhlasí s legalizací studny na pozemku parc. č. 3120 v ulici Pod Slunečnou
• rada nesouhlasí s opravou oplocení pozemku parc. č. 3577 v osadě Slunečná do doby
stanovení regulačních plánů kvůli skutečnosti, že v oblasti je vyhlášena stavební uzávěra
(zákaz provádění veškerých staveb)
• rada ve věci Stavba rodinného domu na
pozemku parc. č. 2215 v ulici Mělnická
– odvolání pro rozhodnutí rady z 2. 4. 07,
bod 2.1.9 – nepřijala návrh usnesení: rada
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města souhlasí se stavbou rodinného domu
na pozemku parc. č. 2215 v Mělnické ulici
• rada v souvislosti s opravou komunikace
Vrážská souhlasí s opravou části povrchu ulice Karlické u kontejnerů u křižovatky s ulicí
Vrážskou
• rada souhlasí s navrženými vícepracemi
– horní část ulice Karlická, kde bude nadstandardně provedena dlažba vjezdů k nemovitostem v červené barvě (rozdíl ceny oproti
dlažbě v barvě přírodní = 8 385,- Kč doplatí
majitelé nemovitostí)
• rada souhlasí s vystavením objednávky firmě Elektroštika na vybudování dvou nových
odběrných míst v ulicích Radotínské a Komenského
• rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy
s nájemníkem na dobu určitou 1 rok od 1. 7.
2007 na užívání bytu č. 2 v domě č. p. 286
v ulici V Mýtě za stanovené nájemné 2 652,Kč/měsíc
• rada souhlasí s úpravou zeleného pásu v ulici Karlštejnské (při výjezdu z města směrem na
Solopisky)
podle varianty a) – vozovku a zelený pás oddělit dočasně mobilními sloupky, a ukládá TS
provést tuto úpravu včetně srovnání terénu
• rada ve věci Položení chrániček pro optické
kabely vzala na vědomí předložené informace
a rozhodla se nepřehodnotit svoje rozhodnutí: nesouhlasí s položením chrániček v oblasti
Slunný vrch – stavební akce fy Skanska
• rada souhlasí s tím, že řešení odvodnění
v ulici V Rybníčkách se odkládá do doby
rekonstrukce povrchu komunikace
• rada souhlasí s tím, aby funkci stavebního
dozora na akci rekonstrukce komunikace
Karlická vykonával Ing. Kubišta
• rada požaduje, aby společnost Universál
Praha CZ upravila projektovou dokumentaci
plánovaných RD o třech bytových jednotkách
v ulici Dobřichovická tak, aby odpovídala požadavkům ÚP (hlavní stavby max. 20 %, zpevněné plochy max. 10 % z plochy pozemku)

•

rada souhlasí s tím, aby výměnu 144 m
úseku vodovodu v dolní části ul. Mokropeská
provedla firma Aqaconsult, spol. s r. o. (nabídnutá cena 331 840 Kč bez DPH)
• I. rada schvaluje výzvu pro zjednodušené
podlimitní řízení dle § 38 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách – Rekonstrukce
ulice Mokropeská; II. rada schvaluje zadávací
dokumentaci veřejné zakázky Rekonstrukce
ulice Mokropeská; III. rada jmenuje komisi
pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek ve složení: Ing. Skalický (předseda),
p. Rádl, PhDr. Jirout, Ing. Havránek, Ing. Kubišta; IV. rada bere na vědomí předpokládaný
harmonogram zjednodušeného podlimitního
řízení
• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 116 01.7/135/06 na
nové plynovodní rozvody STL na pozemcích
parc. č. 4727/10 a parc. č. 4727/28, oba v k. ú.
Černošice, za jednorázovou úplatu 200,- Kč
a doporučuje zastupitelstvu ke schválení
• rada nesouhlasí s prodejem pozemků parc.
č. 3935/11 a parc. č. 3926, oba v k. ú. Černošice; žádost bude možné projednat po zpracování regulačního plánu pro dané území
• rada nesouhlasí s prodejem části pozemku
parc. č. 2174/1 v k. ú. Černošice (pás před domy vlastníků) kvůli zachování současné šíře
uličního prostoru v ul. Kladenská
• rada souhlasí s přijetím daru pozemku parc.
č. 4482/3 v k. ú. Černošice – ostatní plocha,
ostatní komunikace, ul. Zdeňka Lhoty
Finanční odbor
• rada souhlasí s příspěvkem 15 000,- Kč pro
folklórní soubor Klíček
Odbor kancelář starosty
• I. rada ve věci Veřejná zakázka na pronájem reprotechniky v souladu s podmínkami
zadávací dokumentace nepřijímá žádnou
z nabídek, soutěž ruší a ukládá odboru kancelář starosty zajistit neprodlené vrácení
poskytnutých jistin (50 000 Kč) dodavatelům;
II. rada ukládá vedoucímu odboru investic

z radnice
zadat odborné firmě zpracování analýzy
potřeb města v oblasti multifunkční kopírovací techniky a poté ve spolupráci s odborem
informatiky a kancelář starosty zpracovat zadání pro vyhlášení veřejné zakázky; III. rada
stanovuje, že vybraná odborná firma, která
zpracuje uvedenou analýzu, bude vyloučena
ze skupiny zájemců o dodávku dle následné
veřejné zakázky
• I. rada ve věci Žádost o informace podle
106/1999 Sb., – měření záření v okolí vysílačů mobilních operátorů, odkládá žádost
s odůvodněním, že požadované informace se
nevztahují k působnosti rady města; II. rada
ukládá kanceláři starosty sdělit do 17. 5. 2007
tuto skutečnost žadatelům a předat jejich
žádost, resp. podnět k přeměření intenzity
záření Krajské hygienické stanici
• I. rada ve věci Smlouva o poskytnutí sociální služby pro klienty v Domě s pečovatelskou
službou schvaluje znění smlouvy o poskytnutí
sociální služby a ceník poskytovaných služeb;
II. rada ukládá kanceláři starosty připravit
smlouvy s klienty DPS k podpisu
• rada schvaluje návrh darovací smlouvy na
převod části kanalizačního řadu v ulici Voskovcova
• rada souhlasí s udělením souhlasu zřizovatele s pronájmem nevyužitých prostor základní školy
Technické služby
• rada ukládá odboru investic ve spolupráci s Aquaconsult, s. r. o., předložit nabídku
na zpracování projektové dokumentace na
všechny nerealizované úseky vodovodu a kanalizace do oblasti s čistým bydlením
• rada bere na vědomí zprávu o plnění povinností a závazků fy Eltodo (nájem, provoz
a správa veřejného osvětlení)
Připomínky šerifů chatových osad
pí. Bandasová, osada Radost – stížnost na
objížďku
p. Šesták, osada Topolí – stížnost na cyklisty:
žádají osadit značku slepá ulice; stížnost na
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volné pobíhání psů: rozšířit i na chatové
osady
• I. rada ukládá odboru dopravy projednat
a předložit k projednání komisi dopravní
a bezpečnostní osazení značky slepá ulice do
chatové osady Topolí
p. Helekal, osada Pod Kazínem – ocenění otevření sběrného dvora, výtluky ul. Topolská
žádají opravit; dotaz na studny, nabídnuto
tel. číslo na pí. Martinovou, která dá potřebné
vysvětlení a radu, jak postupovat
• II. rada ukládá odboru technické služby
opravit největší výtluky na ul. Topolská
p. Pešl, osada Slunečná – problém veřejného
osvětlení (vlastníkem veřejného osvětlení
v osadě Slunečná není město: osadníci vybudovali na vlastní náklady; byla předána tel.
čísla na dispečink firmy Eltodo); požadavek
na vyštěrkování cest: materiál od města 2 až
3 tatry, rozvezou svépomocí
• III. rada souhlasí s dodáním štěrku na
opravy cest v osadě Slunečná za podmínky, že
osadníci uhradí 50 % ceny štěrku a práce na
úpravě cest provedou vlastními silami
pan Petřina, osada Na Výsluní – stížnost na
volné pobíhání psů a rychlost jízdy
• V. rada ukládá dopraví komisi projednat
omezení rychlosti v osadě Na Výsluní; VI. rada ukládá městské policii příležitostně měřit
rychlost
pan Šebek, osada Na Vírku – zdarma materiál
na vyštěrkování vjezdu do osady (sami si rozvezou); prověřit, zda se dá cyklostezka vyznačit směrníky druhou stranou přes Lipence
• VII. rada souhlasí s dodáním štěrku na
opravy cest v osadě Na Vírku za podmínky,
že osadníci uhradí 50 % ceny štěrku a práce
na úpravě cest v osadě provedou vlastními
silami
pan Chejn, osada Jas – vyštěrkování cest (požadují materiál zdarma od města – rozvezou
svépomocí); informovat povodí o vylomení
vrby na břehu řeky
• VIII. rada souhlasí s dodáním štěrku na
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opravy cest v osadě Jas za podmínky, že
osadníci uhradí 50 % ceny štěrku a práce na
úpravě cest v osadě Jas provedou vlastními silami; IX. rada ukládá odboru životní prostředí
informovat Povodí Vltavy o vylomení vrby
pan Hofraiter, osada Klůček – požadavek na
vyštěrkování cest, materiál od města (rozvezou svépomocí); problém s divokými prasaty,
nahlášeno mysliveckému sdružení; potok
Klůček se zanáší
• X. rada souhlasí s dodáním štěrku na
opravy cest v osadě Klůček za podmínky, že
osadníci uhradí 50 % ceny štěrku a práce na
úpravě cest v osadě provedou vlastními silami; XI. rada ukládá odboru životní prostředí
zjistit, zda je vystaveno povolení na redukci
přemnožené zvěře
pan Tesař, osada Pod Hladkou skálou – stížnost na uzavření obecního vodovodu u školky
Topolská – neinformovanost; požadavek na
městskou policii: kontrola parkování v osadě
• XII. rada ukládá městské policii kontrolu
parkování v osadě Pod Hladkou skálou
pan Voska, osada Lavičky – dotaz na vývoz
fekálií: předáno tel. číslo na menší auto; žádá
o prověření, zda osadou Lavičky vede cyklostezka
• XIII. rada ukládá odboru dopravy prověřit,
zda je osadou Lavičky vedena (zakreslena)
cyklostezka
• rada ve věci Schválení umístění lavičky na
Dobřichovické ulici souhlasí s tím, aby lavička byla umístěna dle návrhu dárkyně (další
dvě lavičky jsou již umístěny na dětském
hřišti)
Odbor životního prostředí
Z komise životního prostředí
Host Ing. Jiří Morávek – seznámil členy komise s některým řešením využití grantů výhodných pro město; z operačního programu
na ochranu ovzduší + dotace se dá využít
i příspěvek na kotel
• I. rada bere na vědomí
Ozelenění Černošic – komise navrhuje prově-

z radnice
řit ozelenění nových budov u školy a ozelenění areálu Husova a prověřit, zda lze zažádat
o grant; dlouhodobý úkol: vytipovat lokality,
kde by bylo smysluplné ozelenění (snížení
prašnosti)
• II. rada bere na vědomí
Skládka Kosoř – komise žádá odbor životní
prostředí zaslat dopis na inspekci ministerstva
životního prostředí o prověření skládky v Kosoři: nechat udělat rozbory ze skládky; komise
má obavy o zdroje pitné vody v Černošicích
• III. rada ukládá odboru životní prostředí
zaslat dopis inspekci MŽP se žádostí o prověření skládky v Kosoři ve vztahu ke zdrojům
pitné vody
Odbor informatiky
• rada ve věci Intranet města Černošice
souhlasí s předloženou nabídkou a ukládá
odboru informatiky předložit objednávku
a termíny implementace a školení (intranet
je rozšířením stávajících internetových stránek
města o sekci, obsahující vnitřní dokumenty
města nepřístupné z internetu; cena řešení včetně školení uživatelů dle nabídky je 27 000 Kč
bez DPH)
Odbor kultury
• rada souhlasí s poskytnutím bezplatné
inzerce v IL a bezplatný výlep plakátů pro
občanské sdružení Mraveniště
• rada souhlasí s pronájmem jedné místnosti
v Dipře od 1. 6. zaměstnanci města
Různé
Z komise školské a pro mládež
Kulturní prostory v budovaném Centru Vráž
– komise doporučuje radě přijmout návrh,
který počítá s maximální velikostí sálu, se
zázemím (kuchyňka, šatna – odpovídající soc.
zařízení), s možností vyvedení el. proudu do
venkovního prostranství (náměstí)
Dopis Občanského sdružení Spolu – Mgr. Ottomanská seznámila členy komise s výsledky
schůzky s ředitelem ZŠ PdDr. Mouchou, která
se na dané téma uskutečnila dne 21. 3.
- svažitý chodník s mezischody – jedná se

o provizorní řešení, bude upraveno po dostavbě tělocvičny
- ohrazení terasy zábradlím, schodiště s protiskluzovým povrchem (2 podlážky špatně uloženy) – bude reklamováno u stavební firmy
a firmy, která realizovala zábradlí
- špatně fungující zvonek – bude řešeno ve
spolupráci se zástupci školy a školní družiny
- stříška u vstupu do budovy školy – bude řešeno ve spolupráci s Ing. Pekárkem
- zvukové odizolování tříd v nové budově ZŠ
– konstatováno, že platné normy nejsou porušovány; návrh řešení: umístění měkkých
dekorací na stěny
- nedostačující počet chlapeckých záchodů na 4
třídy družiny – dle norem je počet záchodů
dostatečný; přesto bylo navrženo požádat
o přidělání druhého záchodku na chlapecké
WC
- malá umyvadla – dle platných norem; jako
nadstandard by bylo možno instalovat umyvadlo větší
- rozsvícená venkovní světla – kontrolu zajišťuje školník, bude osloven
- nedokončené zábradlí do nové budovy – bude
reklamováno
- vyřešení pohybu dětí po budově školy (přezouvání) – bude hledáno vhodné řešení.
Navržená řešení budou dále sledována
a zhodnocena na počátku nového školního
roku.
Přípravná třída ZŠ – město zaslalo žádost
o souhlas se zřízením přípravné třídy ZŠ na
KÚ Středočeského kraje; ředitel ZŠ doloží
požadované dokumenty
Závěry grantového řízení – komise opakovaně konstatovala, že několik organizací
včas nedodalo vyúčtování finančních prostředků, které jim byly přiděleny v loňském
roce: Lakros, Sokol Dobřichovice, Hasiči,
SK Kazín
Komise doporučuje, aby nevyčerpané finanční
prostředky byly vráceny zpět na účet města. SK
Kazín = 8 797,50 Kč; komise navrhuje, aby toto
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bylo obsaženo i v návrhu smlouvy o přidělení
finančních prostředků.
Odměny členům komisí – komise urguje informace o vyplácení odměn členům komisí dle
statutu a jednacího řádu komisí
Návrhy pí Kalouskové k projednání komisi
- komise požaduje upřesnění realizace sportovního areálu Husova (pozemky města)
- komise doporučuje zlepšit propagaci připravovaných kulturních akcí v ZUŠ, volit
vhodnější čas...
- možnost využití budovy bývalé Geoindustrie, např. pro předškolní zařízení: objekt je
pro takovéto zařízení zcela nevhodný
Závěrem pí Ottomanská informovala členy
komise, že připravuje otevření prvního Baby
Clubu v Černošcích.
• I. rada bere na vědomí; II. rada souhlasí
s tím, aby nevyčerpané finanční prostředky,
přidělené v rámci grantového řízení, byly vráceny zpět na účet města. (SK Kazín = 8 797,50
Kč.); III. rada souhlasí s tím, aby povinnost
vrácení nevyčerpaných finančních prostředků,
přidělených v rámci grantového programu,
bylo obsaženo i v návrhu smlouvy o přidělení
finančních prostředků a ukládá finančnímu
odboru zapracovat do návrhu smlouvy; IV.
rada pověřuje odbor investic seznámit komisi
s návrhy na dobudování sportovního areálu
Husova a s návrhy na dělení pozemků města
Ze zasedání investiční komise
1) Příprava rekonstrukce ulice Mokropeská
– komise podporuje rozhodnutí rady realizovat jen ty změny, které nevyžadují změny
PD a stav. povolení a kde dojde k finanční
spoluúčasti jejich navrhovatele
2) Realizace ulice Karlická – komise doporučuje jednat dále s vlastníky pozemků na
částech této komunikace, která nebude v této
etapě realizována, s cílem získat jejich souhlas
s provedením rekonstrukce dle schválené PD
3) centrum Karlštejnská – komise doporučuje
hledat řešení umožňující zjednosměrnění rekonstruovaného úseku
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4) kulturní prostory v centru Vráž – komise
doporučuje vypracovat analýzu pořizovacích
a provozních nákladů v těchto prostorech
před jejich konečným objednáním
5) rekonstrukce ulice Sosnová – komise doporučuje podporovat a přednostně realizovat ty
rekonstrukce ulic, ve kterých bude nabídnuta
finanční spoluúčast soukromých subjektů
• rada bere na vědomí.

15. schůze rady města
konaná 28. května 2007
•

Odbor investic a správy majetku
rada souhlasí se zastřešením parkovacího

stání na pozemku parc. č. 1989 v ulici Lidická
• rada ve věci Oddělení části pozemku parc.
č. 4099/32 na přístupovou komunikaci – Werichova ulice souhlasí s vydáním územního
rozhodnutí a doporučuje žadateli jednat
s ostatními majiteli pozemků o splnění podmínek, které vyplynuly z jednání
• rada souhlasí se stavbou zděného plotu
mezi pozemky parc. č. 5506 a 5507 u Masopustního náměstí
• rada souhlasí s provedením hydrogeologického vrtu na pozemku parc. č. 2917/29
v Jabloňové ulici
• rada souhlasí s provedením hydrogeologického vrtu na pozemku parc. č. 2917/43
v Jabloňové ulici
• rada souhlasí s dodatečným povolením
stavby studny na pozemku parc. č. 5115
v osadě Jedličkovy lázně
• rada souhlasí se stavbou žumpy na pozemku parc. č. 3503/2 a kanalizační přípojky
k rekreační chatě č. e. 0722 v osadě Lavičky
s podmínkou, že šachta včetně poklopu bude
vodotěsná
• rada souhlasí se stavbou rodinného domu
na pozemku parc. č. 1927 u nám. 5. května
• rada souhlasí s dodatečným povolením
stavby dvou studní na pozemcích parc.
č. 2964/2 a 2964/5 v ulici Na Ladech

•

rada souhlasí se stavebními úpravami domu
č. p. 1135 v Olbrachtově ulici
• rada nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry pro stavbu zahradního altánu
na pozemku parc. č. 5643 v Kyjevské ulici
• rada souhlasí se stavbou rodinného domu
na pozemku parc. č. 1486/2 v Alešově ulici
• rada nesouhlasí s nástavbou rekreační chaty
č. e. 0438 v osadě Pod Hladkou skálou vzhledem ke stavební uzávěře v oblasti
• rada souhlasí s dodatečným povolením
stavby studny na pozemku parc. č. 4178 v oblasti Na Pískách
• rada nesouhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry na povrch komunikace Sadové
pro pokládku nového kabelového vedení NN
podle předložené situace
• rada souhlasí s posílením páteřního spoje
metropolitní bezdrátové sítě mezi budovou
MěÚ a částí města Mokropsy na základě
návrhu OI a OISM do max. ceny 150 000 Kč
(včetně DPH) a žádá o předložení alespoň
3 nabídek
• rada souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy
s žadatelkou na pronájem nebytových prostor
v Srbské ulici č. p. 999 na dobu neurčitou
• rada souhlasí s prodloužením nájemní
smlouvy žadatelce na byt v ulici V Mýtě
č. p. 286 o jeden rok
• I. rada ve věci Rekonstrukce ulice Karlická
souhlasí s podáním určující žaloby ze strany
města Černošice na vlastnictví části pozemku
trojúhelníkového tvaru v ul. Karlická před
oplocením domu č. p. 321
• II. rada bere na vědomí, že stavební úřad
nařídil zastavení prací na pozemcích parc.
č. 856/1 a 856/2 v Karlické ulici a souhlasí
s uvedením pozemku do původního stavu
podle předloženého návrhu
• III. rada ve věci Rekonstrukce ulice Karlická vypouští z předmětu díla odvodňovací
žlab, který se bude dále řešit až v souvislosti
s realizací okolních komunikací
• rada souhlasí s opravou vodovodního řadu
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v ulici Žatecká před zahájením výstavby kanalizace a komunikace
• rada souhlasí s prověřením možnosti vybudování nové revizní šachty zatrubněné
vodoteče ve Vrážské ulici
• I. rada souhlasí s vyprojektovaným řešením
přístupu k el. rozvodným skříním a HUP
v ulici Pod Višňovkou včetně ceny za projekt
(cena za projektový dodatek činí 11 500 Kč +
DPH; II. rada pověřuje odbor technické služby realizací přístupů k el. rozvodným skříním
a HUP
• rada souhlasí s poskytnutím příspěvku
města ve výši 17 000 Kč na vybudovanou
tlakovou kanalizační přípojku k domu č. p. 71
v Komenského ulici
• rada souhlasí s poskytnutím příspěvku
města ve výši 17 000 Kč na vybudovanou tlakovou kanalizační přípojku k domu č. p. 1118
v Jedlové ulici
• I. rada ve věci Žádost o pronájem prostor
v budově č. p. 259 v Karlštejnské ulici pro
ordinaci lékaře ukládá odboru investic vypovědět dosavadní nájemní smlouvu; II. rada
ukládá odboru investic připravit nájemní
smlouvu s žadatelem s výpovědní lhůtou
1⁄2 roku
• rada pověřuje odbor technických služeb
zhotovením nového nájezdu na terasu budovy MěÚ, Riegrova 1209
• rada ukládá odboru technických služeb
zastavit práce na úpravě povrchu ulice Tolstého a odstranit již provedené úpravy (žádost
občanů)
• I. rada souhlasí s podpisem smlouvy na
vypracování žádosti o dotaci na rekonstrukce
komunikací poškozených přívalovými dešti;
II. rada souhlasí s podáním žádosti o dotaci
na rekonstrukce komunikací poškozených
přívalovými dešti
• I. rada souhlasí se zpracováním analýzy
potřeb města v oblasti reprografické techniky;
II. rada ukládá odboru investic předložit ještě
alespoň jednu nabídku na zpracování analýzy

49

z radnice
potřeb města v oblasti reprografické techniky
– podmínkou je předložení referencí u obou
nabídek
• rada souhlasí s úhradou přeložky kabelů
veřejného osvětlení – ulice Říční, firmě Eltodo ve výši 15 000 Kč za podmínky, že nedojde
k narušení povrchu komunikace
• rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o zřízení věcného břemene na novou veřejnou
telekomunikační síť s označením Černošice,
Sadová č. p. 1931, KR, ADSL P-053-2-1038
na pozemku parc. č. 4373 v k. ú. Černošice za
jednorázovou úplatu 240,- Kč a doporučuje
zastupitelstvu ke schválení
• rada ve věci Žádost o prodej pozemku
města Církvi bratrské – lokalita ul. Nádražní,
Černošice Mokropsy (část pozemků parc.
č. 6192/7, parc. č. 6192/6 a parc. č. 6192/22)
–konstatuje, že možnost prodeje pozemku
projedná až po zpracování studie
Finanční odbor
• rada bere na vědomí použití výtěžku z provozování VHP za rok 2006 (výtěžek za rok
2006 ve výši 149 230 Kč bude použit na akci
přistavení velkoobjemových kontejnerů pro
občany Černošic)
• rada schvaluje odpis nedobytných pohledávek dlužníků v celkové výši 26 418 Kč
• rada ve věci Žádost o revokaci usnesení
mění své původní usnesení č. 2.2.1. ze dne 30.
4. 2007 takto: Rada města doporučuje zastupitelstvu ke schválení poskytnutí požadované
půjčky ve výši 500 tisíc Kč (na dobu čtyř let,
s ročními splátkami 125 tis. Kč – navýšeno
o inflační koeficient) Sokolu Černošice na
financování rekonstrukce hřiště z investiční
rezervy města pro rok 2007, podmínkou
poskytnutí půjčky je uzavření dohody mezi
městem a Sokolem Černošice o způsobu přístupnosti hřiště pro veřejnost
Odbor kancelář starosty
• rada ve věci Smlouva na správu městské
pláže souhlasí s podpisem smlouvy, avšak
ukládá právničce města provést úpravu člán-
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ku IV – smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc, projednat
s protistranou
Odbor soc. věcí a zdravotnictví
• rada souhlasí se zahájením procesu komunitního plánování (město vstoupilo do procesu
komunitního plánování sociálních služeb
a oslovilo dalších 16 okolních obcí s možností
připojit se a společně se podílet na tvorbě KPSS
v regionu Černošice a okolí; město Černošice
bude hlavním zadavatelem projektu, ostatní
připojené obce budou partneři na základě
partnerských smluv)
Zasedání sociální komise
Přidělení bytů v DPS
V Domě s pečovatelskou službou se uvolnily
dvě bytové jednotky (jeden byt se nachází v podkrovní části a druhý je přízemní
s bezbariérovým přístupem); z oslovených
30 místních zájemců projevili zájem nastoupit pouze 4
Sociální komise doporučuje přidělit byt paní
Marii Novotné a panu Vladimíru Štětkovi.
Paní Poulové doporučuje podání žádosti
o bydlení v DPS i pro svou matku.
• I. rada přiděluje byty v DPS paní Marii Novotné a panu Vladimíru Štětkovi
Přidělení grantu na pečovatelskou službu
Na základě vyhlášení grantového řízení na
služby v sociální oblasti města Černošice pro
rok 2007 se zúčastnily dvě organizace; Pečovatelská služba Řevnice, která již vykonávala
v Černošicích pečovatelské služby, požaduje
grant ve výši 350 tis. Kč; druhá žádost je od
FCH Neratovice, která v současné době vykonává pečovatelskou službu a provozuje Denní
stacionář pro seniory v Černošcích. Za provoz PS a Denního stacionáře požaduje FCH
Neratovice grant ve výši 300 tis. Kč.
Sociální komise doporučuje udělit grant FCH
Neratovice, s tím že Řevnická PS může nabídnout svým bývalým černošickým klientům svoje
služby.
• II. rada schvaluje přidělení grantu pro Farní

z radnice
charitu Neratovice ve výši 300 tis. Kč a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení.
Technické služby
• I. rada vyhovuje žadatelce a souhlasí s odpuštěním stočného ve výši vedené v žádosti
(firma Aquaconsult po prošetření této žádosti
navrhuje žadatelce vyhovět; došlo ke spotřebě
vody na stavbě, tato voda evidentně nebyla
odvedena do kanalizace)
• I. rada ve věci Přečerpávací stanice – Olbrachtova ukládá tajemníkovi úřadu jednat
se stavebním úřadem o zahájení jednání s majiteli řadových domů o možnosti rozdělení
splaškových a dešťových vod a napojení na
vybudovanou kanalizaci; II. rada odkládá úkol
zadaný odboru technické služby o zrušení
staré ČOV do doby, kdy bude možné rodinné
domy připojit na novou přečerpávací stanici
• rada bere na vědomí rozšíření porovnání
minulých dvou nabídek na opravy pneumatik
o ceny nových
• rada bere na vědomí řešení havarijní situace a souhlasí s nutným pokácením nebezpečných stromů (v areálu starého vodojemu
– ul. Karlická – je strom, který OŽP označil za
nebezpečný a který je nutno okamžitě odstranit;
další takto označené stromy se nacházejí v oblasti Habřin)
• rada ve věci Objednávka kamerové kontroly stavu dešťové kanalizace v úseku
Vrážská–Pražská–Karlická–Vrážská bere
na vědomí řešení havarijní situace a žádá
další informace po provedení monitoringu
• I. rada souhlasí s předloženým návrhem
výsadby zeleně ve městě; II. rada ukládá odboru investic předložit návrh na postupnou
realizaci zpracovaných projektů alejí podél
hlavních komunikací města (Vrážská …)
Odbor dopravy
Z komise dopravní a bezpečnostní
Rekonstrukce místní komunikace ul. Karlické
– v rámci rekonstrukce místní komunikace
bude zřízen zvýšený přechod pro chodce u ul.
Stulíkové a 2 ks retardérů u ul.V Rybníčkách

Komise bere na vědomí a nemá námitek.
Přeložka veřejného osvětlení a místního rozhlasu na ul. Vrážské – Fy Cityplan zpracovala PD
přeložky veřejného osvětlení a městského rozhlasu v ul. Vrážská a ul. Riegrova v návaznosti
na akci ul. Karlštejnská vrchní vedení, kde
bylo navrženo přemístění veřejného osvětlení
v ul. Vrážská na protilehlý chodník
Komise nedoporučuje přeložku veřejného osvětlení a městského rozhlasu na protilehlý chodník
a doporučuje obnovu stávajícího veřejného
osvětlení.
Benzínová pumpa na ul. Radotínské
Komise předkládá návrh k PD:
1) ve směru od Černošic rozšíření vozovky
a zvětšení nájezdu do areálu čerpací stanice pohonných hmot (ČSPH)
2) pro nájezd do areálu ČSPH od Prahy vytvořit odbočovací pruh (zachová se plynulost dopravy)
3) veřejné parkoviště za kioskem přemístit
za oplocené hlídané parkoviště, zajistí se
plynulá průjezdnost v areálu; výjezd z parkoviště situovat mezi myčku a oplocené
parkoviště (jednosměrný provoz); výjezd
na hlavní komunikaci posunout směrem
do Prahy a rozšířit
4) zrušit parkovací místa vedle kiosku, vznikne zde příjezdová cesta na přemístěné
veřejné parkoviště
5) oplocené veřejné parkoviště města má svoji příjezdovou a odjezdovou komunikaci
a je nezávislé na areálu ČSPH; je třeba, aby
projektant počítal s možností parkování
kamionů (5×), nákladní automobily např.
Tatra, Avia, autobusy a větší dodávkové
automobily, a dále s nájezdem a výjezdem
kamionů z tohoto parkoviště (šířka komunikace na ČOV)
• I. rada pověřuje odbor investic, aby připomínky projednal se zhotovitelem PD ČSPH
a zapracoval do studie
Výstavba 3 bytových domů na ul. Vrážské (instalace svodidel)
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z radnice
Vzhledem k bezpečnosti komise navrhuje instalaci svodidel na ul. Vrážské v místě zatáček
u nové výstavby 3 bytových domů.
• II. rada pověřuje odbor územního plánování a stavebního řádu projednat zřízení svodidel s investorem stavby
Opakované stání vozu Škoda 120L červené
barvy na ul. Dr. Janského před pekárnou
v Mokropsech
• III. rada pověřuje městskou policii, aby
projednala s vlastníkem vozidla parkování
na vyznačeném parkovišti v ul. Dr. Janského
v místě bývalého kontejnerového stání
Kolmé stání zasahující do chodníku na ul. Komenského – v ul. Komenského u bytového domu nad krámem pana Václavka (kola) parkují
vozidla kolmo k objektu na vlastním pozemku, přičemž částečně zasahují do chodníku.
• IV. rada pověřuje městskou policii, aby jednala s vlastníkem pozemku o jiném možném
řešení parkování vozidel
Uzavírka Radotín – Černošice, vyznačení
krajnice – v úseku objížďky za obcí Chýnice
je zničená krajnice vozovky
• V. rada pověřuje odbor dopravy, aby projednal s SÚS Kladno opravu krajnice
Umístění retardéru na ul. Slunečné
Komise nedoporučuje instalaci retardéru na
ul. Slunečné (již projednáváno v minulých
letech).
Zajištění vývozu kontejnerů u nádraží Černošice-Mokropsy – vývozu brání zaparkovaná
vozidla
• VI. rada ukládá OTS u kontejnerů u nádraží
Černošice - Mokropsy umístit tabulky s nápisem Neparkovat – svoz odpadu
Navýšení počtu strážníků MP Černošice – komise projednala možné zvýšení o dva členy,
kteří by se věnovali pouze dopravní problematice nejen v Černošicích, ale i v obcích,
se kterými má město smlouvu
• VII. rada bere na vědomí žádost velitele
městské policie o navýšení počtu strážníků
o dva a rozhodnutí odkládá
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Zajištění příjezdu do řeky v ulici Ke Hřišti
– pro lepší přístup s motorovým člunem do
řeky (je zde zřízen nájezd z panelů) žádá velitel JSDH města Černošice umístění dopravní
značky Zákaz stání s dodatkovou tabulkou
„Nástup požární techniky“ na konci ulice
Ke Hřišti (břeh řeky) u samotného nájezdu
do řeky
• VIII. rada pověřuje odbor dopravy projednáním umístění dopravní značky „Zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou „Nástup požární
techniky“ na konci ulice Ke Hřišti (břeh řeky)
s příslušným orgánem Policie ČR
Odbor kultury
• rada přijímá peněžitý dar ve výši 50 000 Kč
od Středočeského kraje na financování kulturních aktivit (Středočeský kraj převzal nad
letošním černošickým Jazz festivalem záštitu
hejtmana)
• rada přijímá peněžitý dar ve výši 10 000 Kč
od firmy IBS-Rokal, s. r. o., (Jazz Černošice
2007)
• rada přijímá dotaci 25 000 Kč od Středočeského kraje na projekt Mariánská pouť 2007
Různé
• rada ukládá odboru investic prověřit možnost převodu záruky na zrekonstruovaný
povrch komunikace Dr. Janského
• rada ukládá odboru kultury vypracovat
přehled členů zájmových kroužků probíhající
v MěKS
• rada ukládá fy Aquaconsult řešit možnost
odvážení kalů z ČOV Černošice na kompostárnu v Líšnici
• rada ukládá tajemníkovi úřadu okamžitě
vypsat výběrové řízení na vedoucího odboru
technické služby
• rada ukládá tajemníkovi úřadu prověřit
možnost podávání žádostí o výměnu řidičského průkazu v Černošicích a dalších městech správního území
• rada stanovuje tyto termíny schůzí během
letních prázdnin: 9. 7. 2007; 30. 7. 2007; 20. 8.
2007.
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Minulá tajenka: Dům stavitele Václava Rábla

Do projektu Plošný průzkum, zhodnocení a dokumentace architektonického
kulturního dědictví 19. a 20. století byl
zahrnut také architektonický kvalitní dům
čp. 230 v Poštovní ulici, který si postavil
pro sebe a svou rodinu
stavitel Václav Rábl. Pod
projektovou dokumentací ze srpna roku 1914 je
stavitel podepsán spolu
s tištěným textem razítka: Václav Rábl, úředně
oprávněný mistr zednický,
Praha, Týnská ul.
Stavba probíhala od září roku 1914 do
července roku 1915. Z roku 1915 pochází
také projekt rezervoáru na vodu v zahradě
vily, nalezený mezi plánovou dokumentací ve stavebním archivu Městského úřadu

Černošice. V Encyklopedii architektů, stavitelů, zedníků a kameníků v Čechách je
krátká zmínka i o Václavu Ráblovi, který
prováděl stavební úpravy domů v Praze
na Malé Straně, Starém Městě a Novém
Městě pražském.
Členitý patrový dům
se suterénem, zvýšeným
přízemím a obytným
podkrovím zůstal dochován v autentické
podobě včetně původního oplocení s pilířovou bránou a ozdobnou
brankou. Působivý architektonický výraz
domu, s dochovanými dřevěnými okenními výplněmi, zcela jistě upoutává pohled
každého kolemjdoucího.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou

VODOROVNĚ: A. Návlek; travnatá rostlina – B. Barva na vejce; tuhý papír; neobut
– C. Magnet. páska; cukrářský výrobek; kusy uhlí (obec.) – D. První část tajenky
– E. Perlík; druh vína. – F. Mýlka; zastar. ovšem; politik Slovenského štátu – G. Otrok; zahrada se zvířaty – H. Mužské jméno; součást povozu. – I. Zázrak; postranice – J. Soustava normalizovaných měrných jednotek; judský král – K. Pražský
prvorepubikový právník; síť – L. Severní moře; sad; válenda – M. Přísada do praní;
domácí pták – N. Prací prostředek; zájmeno; slov. břeh – O. Býk; angl. poslední;
stropy – P. Včelí produkt; sportovní činovníci; Eisenhowerova přezdívka – R. Dívčí
jméno; kodaňský zábavní park – S. Kry; pásek.
SVISLE: 1. Znoj; zrození; číslovka; motýlek – 2. Zabijačková pochoutka; firma
v Kraslicích; druhá část tajenky – 3. Vysoké stromy; veselit; izraelská Strana práce; součást ega – 4. Slovensky jestli; starořímský úředník; obrys; textilní plodiny
– 5. Sloven. hadice; duo; nátěr – 6. Slza; název písmene; teprve; božská strava –
7. Osten; kulturní centrum; rakovnická SPZ; výtažek – 8. Barevný hmyz; topeniště;
číslovka – 9. Iniciály tenisty Nadala; oznámit; angl. stav; mužské jméno – 10. Nahoru; velký zobák; ušlechtilá železa; savec – 11. Německy chlum; zelená předpona;
třetí část tajenky – 12. Planetka; čínské filozof. učení; vrah; německy led.
Nápověda: F. Tuka – K. Ott – 7. ysat – 9. sort – 11. kulm – 12. Ate.
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z města a okolí

Významné osobnosti Černošic: Pomolog Josef Bláha

V Černošicích snad nebylo zahrady, kde by nerostla černošická švestka. Pro rouby si chodili
zájemci ze širokého okolí. Ze zahraničí sem však proniklo virové onemocnění – šarka, a dnes už
nezbyl snad ani jediný švestkový strom. Černošickou švestku popsal a zviditelnil nejuznávanější
pomolog Rakousko-Uherska Josef Bláha, jehož dům stojící v Karlštejnské ulici má č. p. 257.
Josef Bláha se narodil 29. května 1842 ském pomologickém ústavu odešel l. ledna
1909 na odpočinek. Pobýv Mratíně. Zahradníkem se
val ve své černošické vile,
vyučil na panství Nostitzů
kam u příležitosti jeho
v nedalekých Měšicích.
osmdesátých narozenin
U téže vrchnosti pracoval
svolal spolek absolventů
další dva roky, a to v Praze
Zemského pomologického
na Malé Straně. Roku 1864
ústavu v Praze Troji slavbyl přijat do botanické
nostní valnou hromadu.
zahrady na Smíchově, kde
V černošické vile pak
vedle své práce navště2. července 1923 Josef Blávoval přednášky o popuha zemřel.
lární botanice a bylo mu
umožněno složit zkoušky
Jak to bylo opravdu
ze speciální botaniky na
s černošickou švestkou?
Univerzitě Karlově.
Dlouholetá kronikářka
– paní učitelka Hirschová
Vyzbrojen na tehdejší
dobu značnými teoretickými i praktickými – zaznamenala v roce 1968 vyprávění zdejznalostmi odjel do Německa, kde v roce šího stavitele pana Poláčka: „Tam, kde dnes
1868 nastoupil do světoznámých zahrad stojí hostinec Pod lesem, stávala usedlost
knížete Pücklera jako první příručí. Později pantáty Špačka, rolníka a hospodského,
působil v královské pruské vyšší zahradnic- který měl zahradnictví pod tratí. Tam
ké škole v Proskavě. Do Čech se vrátil v roce také na stráni objevil švestkový stromek,
1873 jako vrchní zahradník Pomologického který přesadil do své zahrady. Strom dával
ústavu v Tróji. Díky své pracovitosti a hou- znamenité švestky, které zrály o černošické
ževnatosti se mu podařilo proměnit skal- pouti, kdy ostatní švestky byly ještě zelené.
naté a zaplevelené pozemky kolem ústavu Podnikavý pantáta orouboval touto odrův pokusné ovocné zahrady. Byla to obrovská dou celou alej lemující silnici k Radotínu
námaha, neboť pro každý strom bylo třeba a ovoce vozil do Prahy na trh. Na ošatkách
vylámat ve skále jámu čtyři metry širokou byly cedule s nápisem Černošická švestka.“
a metr hlubokou. Kniha sort a odrůd ovoce Dohady o původu stromku jsou různé.
je vedena v trojském ústavu.
Pantáta zaměstnával na zeleninových poJosef Bláha své bohaté zkušenosti pub- lích pod tratí mladá děvčata. Jednou jel
likoval v časopisech, byl i literárně činný kolem vojenský vlak, vojáčci na ně pokřia stále působil jako nenahraditelný znalec kovali a házeli po nich pecky. Bylo to za
sort a odrůd ovoce. Obdržel řadu vyzname- Rakouska-Uherska. Nevyrostl z některé
nání a sám císařský vídeňský kabinet jej od- z peciček pradědeček těch černošických
měnil záslužným křížem. Vychoval přes šest švestek se žlutozelenou sladkou dužinou,
set následníků, kteří jej milovali a nazývali které šly dobře od pecky? Škoda, že už si na
„svým tatíkem“. Po 35 letech práce v troj- nich nepochutnáme.
Milena Křížová
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Omezení vlakové dopravy na trati Praha–Beroun
Z důvodu rekonstrukce trati v úseku Radotín–Dobřichovice budou probíhat
výluky traťových kolejí, při kterých dojde k omezení vlakové dopravy na trati
Praha–Beroun. Výlukový jízdní řád bude platný od 8.00 dne 9. 7. 2007 do 16.00
(red)
dne 15. 7. 2007 a od 8.00 16. 7. 2007 do 16.00 dne 22. 7. 2007.

Středočeská plynárenská upozorňuje své zákazníky
Podle informací od „zbytkové“ ČMP (Českomoravská plynárenská a. s.) je stále
poměrně velká skupina zákazníků, kteří nepřesměrovali svoje platby na nový účet
u STP (Středočeská plynárenská, a. s.) a stále posílají peníze do ČMP. Z tohoto důvodu u nich STP eviduje dluh a upomíná je. ČMP vrací zákazníkům, které je schopna
identifikovat, peníze zpět (dělá to vždy jednorázově za určité období). Zůstává však
určitá skupina neidentifikovaných plateb. Proto by se zákazníci, kteří platí na účet
ČMP a peníze se jim nevracejí, měli spojit s ČMP a požádat ji o vrácení peněz (a samozřejmě následně je vložit na správný účet u STP). Tuto informaci získají zákazníci
Pavel Votava, Středočeská plynárenská, a. s.
i na zákaznické lince – 840 113 355.

Krajská výstava psů se v Černošicích uskuteční 5. července
Kynologický klub Černošice, o. s., a město Černošice srdečně zvou všechny majitele a přátele psů na Krajskou výstavu psů, která se bude konat 5. července v kryté
hokejové hale v Černošicích. Předvedena budou plemena FCI, skupin I, II, V, IX, X,
XI, národní plemena a XII neuznaná z loveckých plemen a povolena jejich kluby. Výstava bude spojena s klubovou výstavou Klubu chovatelů kavkazských psů a speciální
výstavou Klubu chovatelů Bischon a Poil Fríse.
Informace a přihlášky: Alena Holubová, Kynol. klub Černošice (KKČ, o. s.),
Na Vlčovce 7, 160 00 Praha 6, tel.: 606 930 860, email: alaho@centrum.cz.

Kazínský tenisový pohár letos již po devětadvacáté
Tenisový klub Kazín pořádá v sobotu 14. července již 29. ročník Kazínského poháru. Jedná se o open turnaj deblů v tenisovém areálu TK Kazín v ulici Ukrajinská,
Černošice-Mokropsy. Prezentace hráčů bude probíhat od 8.30, turnaj bude zahájen
v 9.00 hodin. Hraje se vyřazovacím systémem na dva vítězné sety, za stavu šest ku
Ing. Milan Procházka
šesti v každém setu se hraje tie-break.

Poděkování poctivému nálezci
V pondělí 25. června mi při nastupování do automobilu před samoobsluhou
v Černošicích vypadla taška s veškerými dokumenty i platební kartou. Ztráty jsem
si všiml až po příjezdu domů. Když jsem se vrátil na místo, taška už tam nebyla.
K mému příjemnému překvapení mi ji však vydala pokladní samoobsluhy s tím, že
ji tam odevzdal neznámý nálezce, kterému bych chtěl alespoň touto cestou za jeho
poctivé jednání poděkovat.
Zdeněk Flossmann
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Sdružení S dětmi a pro děti má připraven letní tábor v Černošicích
Budeme se starat o děti ve věku 6 až 16 let nejen z Černošic, ale i blízkého a vzdáleného okolí. Některé malé děti chodí domů spát, doma snídají a večeří – říkáme tomu
příměstská účast. Přijdou však o podvečerní a večerní činnosti. Děti, které na táboře
spí, dostávají 5 jídel denně. Tradičně nás navštěvuje Hygiena, tábor samozřejmě hlásíme. Každý čtvrtek jsou tradičně táboráky. S vuřty a kytarami, přicházejí i rodiče
a naši starší členové. A co mohou děti během dne dělat? Dopoledne hry a sport
s konverzací angličtiny nebo němčiny, odpoledne jízdy na koních, večer práce na počítačích, diskotéky atd. Některé z dětí staví letecké nebo plastikové modely dopoledne
a pak se svezou na oblíbených koních, některé modelaří od rána do večera. Modeláři
často navečer chodí trénovat létání, mají s sebou vždy dost diváků. Jsme zvědavi na
počasí při našem 26. letním táboře. Předpovědi jsou každou chvíli jiné. Od předpovědí o horku a suchu až po tradiční nehezké počasí v celém červenci.
Náš tábor je od 9. 7. do 27. 7., hlavní naše působiště jsou Černošice a okolí. Spíme
v Sokolovně, a zde také můžeme působit při špatném počasí, nebo být ve stínu při
počasí extrémně teplém. V současné době můžeme přijmout ještě několik mladých
zájemců a zajistit jim zajímavou část letošních prázdnin. Hlásit se můžete na mailu:
Lumír Apeltauer
l.apeltauer@volny.cz, nebo telefonu 605 545615.

Vážená redakce Informačního listu,
před několika lety jsem na vašich stránkách ocenil profesionalitu
hasičů z Mokropes při likvidaci nočního požáru chaty v Osadě pod hladkou skálou.
Nyní bych chtěl touto cestou poděkovat hasičům z Mokropes za pokácení několika
vzrostlých smrků, které při větru hrozily vzhledem ke své výšce a náklonu pádem
a ohrožovaly životy lidí a majetek v okolí.
Po opatření potřebných povolení na odboru životního prostředí MěÚ Černošice
jsem o pokácení požádal zmíněné hasiče. Přišli, prohlédli, posoudili a za několik dnů
ohlásili svůj příchod. Očekával jsem několik z nich, ale k mému překvapení přijeli
v sestavě družstva (pokud se nemýlím v názvosloví). Nebylo třeba dlouhých porad,
každý perfektně věděl, co má dělat a kde je jeho místo. Nikdo nestál a nečekal, až
to udělá ten druhý. Pracovali profesionálně, bez zdržování, a přitom s co největšími
ohledy k okolí. Je třeba připomenout, že celá akce se odehrávala v zastavěné oblasti,
s okolními ploty, vrchním elektrickým vedením a osázenými zahrádkami. Horolezeckou techniku a postup obdivovali všichni četní přihlížející. Spolu se zkušenými
hasiči přijeli i mladí hasiči, které ti zkušení na místě vedli, radili jim a učili je, co
a jak dělat.
Hasiči přijeli, pokáceli, rozřezali a podle prostorových možností uklidili. Velice jim
děkuji a oceňuji je. Je příjemné a uklidňující vědět, že blízko jsou profesionálové,
kteří umějí a dovedou pomoci, je-li třeba.
S díky Zdeněk Kuliš, Chilská 0522, Osada pod hladkou skálou, Černošice II – Dolní Mokropsy
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Proč minihřiště před městskou knihovnou?
V současné době usiluje Občanské sdružení Mraveniště o vybudování dětského
hřiště na plácku před černošickou knihovnou v Riegrově ulici. A proč právě tam?
Proč ne třeba na pozemku města v Karlštejnské ulici, kde má městský úřad své další
sídlo? Místo před knihovou jsme si vybrali proto, aby si rodiče a prarodiče mohli navzájem ohlídat malé i větší děti v případě návštěvy městského úřadu, který je naproti,
pošty a samozřejmě i knihovny. A protože jsme neměli žádné zkušenosti s grantovými projekty a bylo pro nás přijatelnější začínat na nízkorozpočtovém projektu, pozemek před knihovnou nám i v tomto směru vyhovoval. Věřte, i tak nás organizace
minihřiště stála již mnoho času a práce.
A co se týče pozemku v Karlštejnské, který patří městu, pak je třeba si uvědomit,
že o pronájem prostoru před knihovnou jsme zažádali už 3. 7. 2006, tedy v době, kdy
nebylo zcela jasné, jak chce město s tímto pozemkem naložit.
Případné další dotazy pište na adresu mraveniste@seznam.cz, odpovědi najdete na
stránkách Informačního listu.

Za Občanské sdružení Mraveniště Andrea Červenková

Příležitost pro podnikatele
Poskytujete služby oblasti turistického ruchu, ubytování, stravovaní, maloobchod
atd.? Svazek obcí Region Dolní Berounka vám umožní propagaci vašich nabízených
služeb zdarma. Jedná se o zveřejnění základních údajů o vašich provozovnách v tištěném adresáři podnikatelů v turistice a stejný záznam bude zanesen i do internetové
databáze. Za poplatek se můžete stát i partnery projektu a získat další výhody – zanesení do všech map Karlštejnska, panoramatické fotografie atd. Proto neváhejte a pošlete mi na mail pavel.blazenin@mestocernosice.cz veškeré údaje o vaší provozovně.
Uzávěrka přihlášek pro partnery je do 10. 7. 2007, pro ostatní do konce července.
Bližší informace o projektu vám podám na mailu nebo telefonicky na 251 641 116
(pb)
nebo 602 200 817.

Pozvánka na oslavu 85. výročí založení Sokola Vonoklasy
V sobotu 28. července pořádá Sokol Vonoklasy na svém hřišti oslavu výročí 85 let
od svého založení. Největším lákadlem bude jistě zápas Vonoklasy „A“ vs. stará garda
reprezentace ČR. Těšit se můžete nejen na mnoho zvučných jmen, ale i na autogramiádu internacionálů. Bohatý sportovní a kulturní program odstartuje už v dopoledních hodinách. K vidění budou fotbalová utkání staré gardy Vonoklas a nejmenších
nadějí Sokola Vonoklasy. V přestávkách mezi zápasy budou pro velké i malé
připraveny sportovní soutěže o ceny: slalom s míčem na čas, soutěž v nožičkách atd.
Po zápase se bude konat dražba a navečer samozřejmě zábava s živou muzikou. Kdo
přijde, rozhodně nebude litovat, a možná ho čeká i překvapení na závěr. Přijďte se
podívat na fotbalové hvězdy, které zářily na světových stadiónech.
Podrobný program najdete na plakátech a ve vybraných trafikách. Těšíme se na vás.
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Černošická Mariánská pouť se letos bude konat 18. a 19. srpna
Zveme vás na Mariánskou pouť, která se letos bude konat 18. až 19. srpna. Sejdeme se
tradičně u černošického kostela, kde budou připraveny nejen pouťové atrakce, ale i další
akce: vystoupení šermířů, nešpory, výstava v kostele, divadlo pro děti i dospělé atd. Na
podiu před kostelem se postupně vystřídají kapely Nová Sekce (bluegrass), Nice Trouble
(country), Třehusk (písně staré Prahy), Kapičky (country), Berušky (folk, rock´n´roll)
a Ponožky pana semtamťuka. Zlatým hřebem sobotního večera bude vystoupení oblíbené
černošické kapely Timudej. Těšit se můžete i na Chorus Angelus, Pramínek a Skupinu
historického šermu Nevers. V sobotu 18. srpna od 11.00 budou pro děti připraveny Veselé pohádky z rukávu. Jedná se
o pásmo pohádek z pouti na motivy pohádek Oldřicha Syrovátky. Představení je koncipováno
jako kombinace loutek a herců.
Dalším lákadlem bude večerní
představení Draceana v podání
divadelní skupiny Circus Sacra.
Tématem je souboj sv. Jiří s drakem. V představení uvidíte akrobacii, žonglování s ohněm, pyroefekty a různé cirkusové techniky.
Paní Křížová chystá výstavu (po
oba pouťové dny bude k vidění
ve škole v Komenského ulici)
o historii Černošic nazvanou
„Žili mezi námi“ a také výstavku
o starých sportovištích Sokola.
Letošní pouť je podpořena grantem z Fondu kultury Středočeského kraje a některé soubory zajistila na naši pouť městská část Praha 5 v rámci výměnného programu, kdy na oplátku Černošice obohatí program Svatováclavských slavností
v Praze. Nejen černošické výtvarníky a prodejce bych rád upozornil na možnost stánkového prodeje. Bližší informace získáte na odboru kultury, tel. 251 641 116, 602 200 817
nebo na emailu pavel.blazenin@mestocernosice.cz.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Program v kostele Nanebevzetí Panny Marie o Mariánské pouti
Sobota 18. srpna
10.30 Ranní chvály
11.00–18.00 Malá výstavka výtvarných děl
s mariánskou tématikou
17.00 přednáška s diapozitivy o obnovení
Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze
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Neděle 19. srpna
10.30 Slavnost Nanebevzetí P. Marie
– mše sv.
13.00–18.00 Malá výstavka výtvarných děl
s mariánskou tématikou
18.00 Mariánské nešpory

kultura
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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích

Beletrie:
ALTMAN, John: Pozorovatelé – psychologický thriller; BINCHY, Maeve: Dům na
Tara Road – román; BRAUN, Lilian Jackson: Kočka, která zbožňovala sýr – detektivka; COETZEE, John M.: Pomalý muž – jihoafrický román; CZERNIN, Monika:
Žila jsem příliš krátce – fascinující život hraběnky Nory Kinské; FRÝBORT, Pavel:
Vyjednávač – český kriminální román; FRÝBOVÁ, Zdena: Milostí prezidenta – český román; FUCHSOVÁ, Irena: Když chci zabít manžela – české humorné povídky;
FULGHUM, Robert: Co jsem to proboha udělal? – eseje; INDRIDASON, Arnaldur:
Jezero – islandská detektivka; KLÍMA, Ivan: Miláčkové chřestýši a jiné ženské horory – humorné povídky o ženách; KLUUN: Time out – pokračování světového
bestselleru Třetí poločas; KUNDERA, Milan: Nesnesitelná lehkost bytí – společenský román; McDERMIDOVÁ, Val: Hrob tetovaného – thriller; MONYOVÁ, Simona:
Konkurz na milence, Kudlanka bezbožná – česká humorná próza pro ženy; NOSKOVÁ, Věra: Obsazeno – český společenský román, volné pokračování úspěšného
románu Bereme, co je; PETERS, Ellis: Pokání bratra Cadfaela – historická detektivka; PRESTON, Douglas: Kabinet kuriozit – kriminální román; ROBERTS, Nora:
Smrtící setkání – detektivka odehrávající se v budoucnosti; SVĚRÁK, Zdeněk: Vratné lahve – literární podoba filmového scénáře; URBAN, Miloš: Mrtvý holky – deset
„divných“ povídek; VÁŇOVÁ, Magda: Tereza – psychologický román; VIEWEGH,
Michal: Andělé všedního dne – „svižná story o lidech, andělích a umírání“, aneb
příběh jediného dne; WALLACE, Irving: Zázrak – román vracející se k tajemství
zjevení Panny Marie v Lurdech; WALTARI, Mika: Tanec na hrobech – historický
román z dob sněmu v Porvoo.
Pro studenty a náročnější čtenáře:
BAUER, Jan: Krajinou domova s holí poutnickou – pověsti a legendy západních
a jižních Čech; LUKACS, John: Červen 1941: Hitler a Stalin – drama dvou mocných vůdců; STRUSKOVÁ, Olga: Metoda Ludmily Mojžíšové: cesta k přirozenému
otěhotnění – 10 cviků pro fyzické a duševní zdraví; ŠPONAR, Tomáš: Objektiv
má 20 let – cestopisné ohlédnutí za úspěšným televizním pořadem; ŠVANDRLÍK,
Miloslav: Zrovna teď musíš čůrat? – autorovy biografické vzpomínky; ŠVÉD, Jan:
100 osobností světového fotbalu; TUREK, Jakub: Šumava a okolí: 36 tipů, kam na
výlet – outdoorový průvodce.
Pro děti a mládež:
BEAUMONT, Émilie: Starý Egypt – dějiny starověkého Egypta, z edice Objevujeme svět; BREZINA, Thomas: Klub záhad. Úkryt posledního vlkodlaka – napínavý
příběh se superlupou; DAVIS, Jim: Garfield válí sudy – komiks; KOPIETZ, Gerit:
Agáta a doktor Lupa. Černý rytíř – detektivní příběh pro děti s lupou; RUDOLF,
Stanislav: První polovina nebe – dívčí román.
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Otevírací doba v městské knihovně
Pondělí: 9.00 – 11.30, 12.30 – 18.00;

Středa: 9.00 – 11.30, 14.00 – 20.00;

Čtvrtek: 12.30 – 16.00;

Pátek: 9.00 – 11.30.

Připomínáme, že všichni zaregistrovaní čtenáři naší knihovny mají zdarma přístup na internet. Pro velký zájem o tuto službu je lepší si termín předem telefonicky rezervovat na čísle
251 641 501. Přijďte, těšíme se na vás.

Prázdninový provoz v černošické knihovně:
Oznamujeme všem našim milým čtenářům, že od 16. 7. do 10. 8. bude knihovna
z provozních důvodů otevřena pouze v pondělí a ve středu od 12.30 do 18.00 hodin.
Děkujeme za pochopení – a nezapomeňte si přijít pro nějaké to počteníčko k letnímu
Irena Šilhánková a Eva Vacková, vaše knihovnice
lenošení.

Veselé pohádky z rukávu

Odbor kultury vás srdečně zve v sobotu
18. 8. od 11.00 na Veselé pohádky z rukávu
v podání pražského Divadla bez opony. Představení se bude konat na pódiu v Komenského ulici před kostelem v rámci Mariánské
pouti. Pán od střelnice si společně s loutkou
Honzíka a dětmi z obecenstva postupně vystřelí a z rukávu vytáhnou dvě pohádky – Jak
kočička s Mourkem letěli k nebi (setkání se
slunečníkem, deštníkem, drakem a šťastným
přistáním) a Jak se král Medolíz naučil jíst
chleba (pohádka o mlsném králi holdujícímu sladkostem, které nutí jíst celé království, je parafrází na perníkovou chaloupku, jež je zde nahrazena chaloupkou
chlebovou i s ježidědkem). Představení provází rytmická scénická hudba a písničky
(pb)
a do děje se dokáže zapojit celé publikum bez ohledu na věk.

Výstava v galerii sv. Václava potrvá do konce července
V galerii Mokropeská kaplička sv. Václava se 28. června konala vernisáž fotografií
Antonína Pavla s názvem Světlo. O úvodní slovo se postarali kurátor výstavy Pavel
Kopačka a PhDr. Otakar Štanc, o umělecký zážitek pak Schola Černošice. Ve výstavní síni se můžete pokochat krásnými fotografiemi až do konce července.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Přibližná retrospektiva 1974–2007 v galerii sv. Václava
Mokropeská galerie sv. Václava nabídne v srpnu další umělecký zážitek. Tentokrát
to bude výstava fotografií nazvaná Přibližná retrospektiva 1974–2007 autora Daniela Vojtíška. Vernisáž výstavy, která se bude konat 4. srpna v 16.00, zpestří vystou(red)
pení Hastač tria.

63

���������������������������������������������������������������������

kultura

��������
� � � � � � �����
�

�����������������

��
������

�
�
�
�
�
�
�
�

���������������

��
� � ��
���
� � ��
��

�

� � ��� ��
�
�

�

��

��

�

��

� � ���
�

�������������������� �������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ �������������������������������
�������������������������
�� �������� ������ ��������

�����������������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������
����������������� ����������� ����

��

�

��

��

��

�

���������� �� ����� ��������� �� ������ ���������

�����������������������������������������
����������������������������������
�������������� ������������ ������
������������������������������������������

��

�

������������������������������
�����������������������

�

����
��

����

�����
��

����

�����
��

64

��������

�������������������
�������
�������� ������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������

�����
����

��

������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������
�������������������������������������������������������������

���������

��������
����������������������������������������

������������������

��������

�������

�����
����

����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������
��������������
�����������������������������������
�����
����
����������������������������������������������������������

�

�����

������������������������������ � � � � � � �

����

����������������������������������������������� ����������������������������� ����
������������������������������������
���������������

��

�����
��

���������

��������
����������������������
���������������
����������������������������������������������������������������������

��������

�����
����

����

���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������� ��������������

�����

��������������

�����

������������������������ � � � � � � �

��

��

����

������������������������������������������������������

��������������

�����
����

�����

������������

����

����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������
��������������

�����
��

�����
��

����

�����
��

����

��

�

�������
��������
�������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������
���������������� ���������������������
�������������������������������
���������

�������

�������

�����
����

��������������

�����
����

��������������

�����

����
�������������������� ����������������� ���������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

�������������������

��������
���������������������������������������������

������������������������

�����

��������

�����
����

�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������
��������������

����������������������������������������

���� � ��
��

��

��

�

�����

�

��

kultura

��������� ����������������������������������������
�����������������������������������������������

65

�������������������������������

kultura

����������������������

����������������
�����������������������������
��������������������������������������������
�

�������������������

�

������������

�

��

��

��

���

�

www.stavitelstvirehor.cz

66

kultura

Kultura v okolních obcích
Pygmalion v Dobřichovicích a Svinařích
Divadelní soubor Řevnice a Naše noviny – nezávislý poberounský
občasník – v rámci projektu Zámecké léto uvádějí romantickou komedii
G. B. Shawa Pygmalion. Ve hře účinkují vedle členů souboru také starostové poberounských obcí, koňské spřežení Jany Červené, klusáci ze stáje
Hlásná Třebaň a motoveteráni Tomáše Svobody. Vstupné 90/70 Kč.

Dobřichovice (zámek)
5., 6., 7. a 8. července od 20.30,
Svinaře (zámek)
10. a 11. srpna od 20.00

Hlásná Třebaň
28. července od 15.00 (náves) – III. Slavnosti trubačů
Účinkují: Karlštejnští pozounéři, Trubači Hradní gardy, Flagrans – hudba dob dávno minulých,
Sekáči – country kapela, Třehusk – poberounská hudební skupina, Alotrium – skupina historického šermu. Speciální host: Ivan Mládek a Banjo Band. Součástí programu bude příjezd císaře
Karla IV. s doprovodem a soutěž o nejlepšího zpěváka písně Hlásná Třebaň je krásná. (red)

inzerce
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