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Uzávěrka příštího čísla, tedy dvojčísla za měsíce červenec a srpen, je
z důvodu dovolených až 15. srpna.

Telefonní čísla
pro volání v tísni
Tísňové volání
112
Lékařská pohot.
155
Policie ČR
158
Městská policie Černošice
605 255 450, 724 060 620
Hasiči
150
Hasiči Mokropsy
2 5164 0150
Pohotovost plyn
244 472 811–2
Pohotovost voda
602 324 785
Poruchy v el. síti
840 850 860
Veřejné osvětlení
800 101 109
Text k fotu na titulní straně:
Na své cestě z Pražského Hradu na
Karlštejn se 6. června císař Karel IV.
zastavil i v Černošicích, kde se mu dostalo
bouřlivého uvítaní. Hold mu vzdal
i purkmistr černošický Aleš Rádl slovy:
„Vítej nejmilostivější císaři v městě tvém
poddaném Černošice. Jsme velmi potěšeni,
žes vybral jako místo k odpočinku na své
cestě právě naše konšelské město, jsme
rádi, že můžeš popatřiti, jak město díky
zemskému míru, který byl nastolen za
tvé vlády vzkvétá a prosperuje, popatři
prosím, jak krásné silnice se zde opravují,
popatři prosím, jak mnohé stromy zde
byly vysazeny, jak město k slávě tvé
vzkvétá a roste do větší krásy“.
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Sovičky a diplomy převzala letos dvanáctka jedničkářek
Školní rok skončil, tradice však
zůstala zachována. I letos totiž
přišli nejúspěšnějším žákům
základní školy předat sovičky,
symboly moudrosti, starosta
města Aleš Rádl a místostarostka Helena Langšádlová.
„Vy, kteří máte na vysvědčení
samé jedničky, jste udělali dobře svou práci. A to je třeba ocenit.
Proto vám dnes, na konci školního

roku, slavnostně předáváme diplomy
a tradiční sovičky,“ uvedl starosta
Aleš Rádl. Nejen jedničkářům,
ale všem žákům pak popřáli
hezké prožití prázdnin a těm,
kteří letos černošickou školu
opouštějí, i mnoho úspěchů
v dalším studiu. Jedničkářů
bylo letos dvanáct, a stejně jako
v loňském roce to byla samá děv(sj)
čata.

6. A
Zuzana Barnawi
Šárka Humlová
Helena Radová
6. C
Julie Filípková
Kateřina Dufková
7. A
Veronika Kazimourová
Iva Oulická
8. A
Anna Rebcová
Barbora Šedivá
Linda Zmatlíková
8. C
Monika Chládková
Ludmila Poulová

Starosta Aleš Rádl a místostarostka Helena Langšádlová
při předávání diplomů a soviček. Spolu s představiteli města
popřál nejlepším žákům mnoho dalších úspěchů i náměstek
hejtmana Středočeského kraje Vilém Žák.
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Vyhláška o zákazu spalování suchých rostlinných materiálů
Zastupitelstvo města Černošice na svém
zasedání 26. června schválilo obecně závaznou vyhlášku o zákazu spalování suchých
rostlinných materiálů. Touto vyhláškou se
na území města Černošice zakazuje spalování suchého rostlinného materiálu. Zákaz se
vztahuje na spalování těchto materiálů pouze
v otevřených ohništích, zahradních krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních, nikoliv
v kotlích ústředního topení.
Rostlinný materiál je možno likvidovat
pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Město Černošice má pro tuto oblast vydanou

platnou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007,
kterou se stanoví systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému
nakládání se stavebním odpadem na území
města Černošice (vyhláška o odpadech).
V otevřených ohništích, zahradních krbech a otevřených grilovacích zařízeních lze
i nadále spalovat dřevo, dřevěné uhlí a plynná
paliva určená výrobcem, přičemž tato paliva
nebo materiály nesmějí být kontaminovány
chemickými látkami (§ 3 odst. 5 zákona č. 86/
2002 Sb., o ochraně ovzduší ve znění pozdější
předpisů).
Mgr. Slávka Kopačková

Město získá další automat na prodej jízdenek

Vzhledem k nedostatku možnosti zakoupení jízdenek hromadné přepravy osob i v nočních hodinách se město snaží tuto situaci řešit
nainstalováním dalšího automatizovaného
předprodeje jízdenek. Tento automat v Praze
a jeho okolí poskytuje pouze Dopravní podnik hl. m. Praha, který však v současné době
nemá nové automaty a v letošním roce nevyhradil finanční prostředky k jejich zakoupení.
Nicméně dá městu k dispozici jeden starší,
stejně funkční automat. Rada města rozhodla
o jeho umístění před nádražím Mokropsy.

Pro jeho instalaci je ještě potřeba vyřešit
technické záležitosti, týkající se elektrického
připojení.
Zjišťovali jsme rovněž, proč není možné zakoupit jízdenky v hodnotě 16 a 32 Kč v trafice
či novinových stáncích. Bylo nám sděleno, že
jízdenky v této hodnotě byly zadány do tisku pouze pro automatizovaný prodej. Tento
nedostatek je v řešení a během měsíce červenec by měly být i tyto jízdenky v klasickém
prodeji.
Odbor dopravy

Problem@mestocernosice.cz je tu pro vás!
Na základě usnesení Zastupitelstva města
Černošice č. 34/12 ze dne 12. 5. 2008 byla
zřízena e-mailová adresa problem@mestocernosice.cz, která je určena pro zasílání
obrazových a e-mailových zpráv od občanů
o závadách a nedostatcích ve městě. Pro za-

sílání MMS zpráv je určeno telefonní číslo
724 005 980, případně 721 448 443.
Prosíme, zasílejte nám tyto zprávy, pomůžete nám řešit problémy, které se díky Vám
dozvíme včas.
Ing. Jana Ullrichová

Kvůli velkým opravám silnice III/1157 (ulice Karlštejnská v Černošicích a úsek
Solopisky – Roblín) budou provedeny UZAVÍRKY v následujících termínech:
1) od 2. 7. – 6. 7. 2008 částečná uzavírka v úseku Solopisky – Roblín (průjezd vozidel po frézovaném povrchu).
2) od 7. 7. – 14. 7. 2008 úplná uzavírka v úseku Solopisky – Roblín.
3) od 15. 7. – 30. 9. 2008 částečná uzavírka ulice Karlštejnské v úseku od křižovatky s ul. Riegrovou až na konec zastavěné části Černošic, směr Solopisky.
Za pochopení děkuje odbor dopravy

8

z radnice

Kontaktní místo Czech POINTu i na městském úřadu v Černošicích

V České republice byla spuštěna síť kontaktních míst, která lidem zjednodušuje
komunikaci s úřady. Cílem projektu Czech POINT, tedy Českého podacího ověřovacího informačního národního terminálu, je poskytnout občanům ověřené
výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě, aniž by museli
navštívit několik úřadů státní správy. Jde o výpisy z Katastru nemovitostí, z Obchodního rejstříku, ze Živnostenského rejstříku a z Rejstříku trestů.
Již v únoru začala veřejnosti sloužit Výpis z Obchodního a Živnostenského
rejstříku
kontaktní místa Czech POINTu na
správním odboru a odboru živnosten- 1) O tento výpis může požádat kdokoli
ském Městského úřadu Černošice, prabez předložení dokladu totožnosti.
coviště Praha, Podskalská 19. Od počát2) Za 1. stranu se účtuje 100 Kč, za kažku července mohou občané využívat sludou další započatou 50 Kč.
žeb Czech POINTu také v Černošicích.
Žadatel pro vydání výpisu musí znát
3)
Na městském úřadu v Riegrově ulici
IČ (identifikační číslo organizace).
byla pro tento účel vybrána kancelář
Výpis z Rejstříku trestů
č. 6 odboru investic a správy majetku
(pracovnice Jindra Urbanová, Naděžda
Tento výpis lze vydat osobě, které se
Švehlová a Kateřina Mazánková), kde výpis týká a má platný doklad totožnosti
lze o všechny zmíněné výpisy požádat. nebo osobě mající plnou moc, kterou je
Kancelář je označena logem Czech PO- možno získat na městském úřadu v ČerINT, logem jsou označeny i naváděcí nošicích, kancelář č. 6, nebo jej můžete
prvky.
stáhnout na stránkách města dle postupu:

Výpis z Katastru nemovitostí
1) O tento výpis může požádat kdokoli
bez předložení dokladu totožnosti.
2) Za 1. stranu se účtuje 100 Kč, za každou další 50 Kč.
3) Žadatel pro vydání výpisu musí znát:
katastrální území a dále buď LV (list
vlastnictví), číslo parcelní nebo číslo
popisné / číslo evidenční.

a) www.mestocernosice.cz
b) na stránkách v menu vybrat – Městský úřad
c) organizační struktura městského úřadu
d) úřady, odbory, útvary
e) odbor investic a správy majetku
f) dokumenty: formulář: PLNÁ MOC.
Za tento výpis se účtuje 50 Kč.
Pracovní doba Czech POINTu:
Po 8.00 – 11.30

12.30 – 17.00

Út 8.00 – 11.30
St

8.00 – 11.30

12.30 – 17.00

Čt 8.00 – 11.30
Pá 8.00 – 11.30

Ing. Jan Skalický,
vedoucí odboru investic a správy majetku
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24.5.1993 24.6.1993
24.6.1993 24.6.1993

o hospodaření se splaškovými odpadními vodami

o vyhlášení mimořádných opatřenív nakládání s vodami s cílem omezit ohrožení zájmů občanů města

7/1993

8/1993

Datum
nabytí
účinnosti
12.1.1993 12.1.1993

Datum
schválení

o dani z nemovitosti pro domy v katastrálním
území a obci Černošice

Název

6/1993

Vyhláška č.

Úplné znění všech platných vyhlášek i nařízení města je k dispozici na
webových stránkách města Černošice
www.mestocernosice.cz v odkazu
Město Černošice / Právní předpisy
města nebo v listinné podobě na úřadě, a to v době rozšířených hodin pro
veřejnost.

se stavebních uzávěr jak na asfaltové
povrchy, tak na všechny stavby a jejich
změny.

vedoucí odboru kancelář starosty

Je velmi pravděpodobné, ba přímo
jisté, že vyhlášky a nařízení jsou v jednotlivých obcích a městech různé a je
tedy nezbytné, aby se všichni, i ti příležitostní, obyvatelé našeho města s našimi vyhláškami seznámili a chceme-li
žít v právním státě, pak je respektovali
a dodržovali. Předejde se tak zbytečným
nedorozuměním a případným nepříjemnostem.
Ing. Jana Ullrichová,

P

P

P
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Poznámka

Evidence platných právních předpisů města Černošice

Město Černošice má k dnešnímu dni
28 platných vyhlášek, z nichž 5 jsou
vyhlášky, kterými se některé vyhlášky
ruší a 7 vyhlášek je změnových nebo
doplňujících. Seznam těchto vyhlášek
uvádíme na následujících řádcích.
V nejbližší době přibudou další, protože na programu červnového jednání zastupitelstva města jsou návrhy
několika nových vyhlášek. Dále má
město platných 9 nařízení týkajících

Každá obec může ve své samostatné působnosti vydávat podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhlášky“) např. k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku,
k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí a veřejné zeleně a také stanoví-li tak zvláštní zákon (např. územní plán, různé poplatky a pod.). Dále může vydávat nařízení,
a to v přenesené působnosti (například stavební uzávěry a pod.).

Několik slov k platným právním předpisům města
z radnice

1.7.2001
1.1.2004

o místním poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj

kterou se ruší vyhláška č. 31 o vytvoření
a využití fondu výsadby stromů a keřů

kterou se ve městě Černošice zřizuje Městská policie 13.6.2001
15.10.2003

o stanovení koeficientu 1,5 pro sazbu daně
z nemovitostí u jednotlivých druhů staveb

o místním poplatků ze psů

o místním poplatku za rekreační pobyt

o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství

o místním poplatku z ubytovací kapacity

vymezení závazné části ÚPD – stanovení
závazných regulativů funkčního využití

změna vyhlášky č. 8/2003

30/1998

34/1999

36/2001

3/2003

4/2003

5/2003

7/2003

8/2003

11/2003

2.9.1998

31.7.1997

12.12.2003 dnem vyhlášení

D

P

15.10.2003 12.11.2003

P

P

P

1.1.2004

1.1.2004

P, Z

P

Z

P

P

P

Z

1.1.2004

15.10.2003

15.10.2003

15.10.2003

8.12.1999 8.12.1999

2.9.1998

4.6.1997

6.3.1996

24/1997

6.3.1996

požární řád města Černošice

21/1996

22.2.1996 22.2.1996

kterou se zrušují obecně závazné vyhlášky města
Černošice č. 17 o koeficientu růstu nájemného
z bytu podle polohy bytu č. 18 o cenové regulaci
nájemného z nebytových prostor města Černošice

20/1996

mění vyhlášku č. 8/2003

ruší vyhlášku č. 29/1998 –
o závazných částech ÚP změněna
vyhláškou č. 11/2003

ruší vyhlášku č. 15 (ze dne 20.12.
1994) o místních poplatcích

ruší vyhlášku č. 15 (ze dne 20.12.
1994) o místních poplatcích;
změněna vyhláškou 1/2004

ruší vyhlášku č. 15 (ze dne 20.12.
1994) o místních poplatcích

ruší vyhlášku č. 15 (ze dne 20.12.
1994) o místních poplatcích

Vyhláška městské rady
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kterou se zrušuje obečně závazná vyhláška
6.10.2005 12.11.2005
č. 23/1997 o ochraně životního prostředí
a obecně závazná vyhláška č. 38/2001, kterou se
mění vyhláška č. 23/1997

kterou se stanoví pravidla o pohybu psů na
veřejném prostranství

o ochraně životního prostředí na veřejných
prostranstvích u řeky Berounky

kterou se zrušují vyhlášky č. 4/1992 o regulaci 8.3.2006
pitné vody pro chaty, chalupy, zahradní domky
a domy, které nejsou trvale obydleny; vyhláška
č. 16/1995 o ochraně zdravého životního
prostředí z hlediska předcházení nepříznivých
účinků hluku a vyhláška č. 6/2003 o místním
poplatku ze vstupného

kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 30/1998 o místním poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj

kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška č. 3/2003 o místním poplatku ze psů

4/2005

5/2005

1/2006

2/2006

3/2006

8.3.2006

8.3.2006

1.5.2006

1.5.2006

1.5.2006

6.10.2005 12.11.2005

6.10.2005 12.11.2005

4.8.2005

3/2005

4.8.2005

kterou se mění a doplňuje vyhláška Města
Černošice č. 8/2003

2/2005

10.2.2005 14.2.2005

kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky
města Černošice

1/2005

D

D

Z

P

P

Z

D

Z

zrušuje vyhlášku č. 23/1997
o vyhlášku č. 38/2001

mění a doplňuje vyhlášku
č 8/2003

ruší vyhlášky: Řád veřejných
pohřebišť, vyhlášku č. 10/2003,
2/2004 a 3/2004

z radnice

kterou se vyhlašuje závazná část 4. změny
územního plánu sídelního útvaru Černošice,
mění a doplňuje vyhláška Města Černošice ve
znění pozdějších předpisů

kterou se stanoví systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídějí, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, včetně
systému nakládání se stavebním odpadem na
území města Černošice (vyhláška o odpadech)

7/2006

1/2007

P

3.9.2007

11.10.2007

Z Vyhláška, která ruší jinou vyhlášku

P

D, Z

D

D

1.5.2006

1.5.2006

1.5.2006

18.9.2006 11.10.2006

D Vyhláška, která doplňuje, případně mění jinou vyhlášku

P Vyhláška v platném znění, může mít pozdější doplňky

VYSVĚTLIVKY

o místním poplatku za provoz systému
8.3.2006
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů

6/2006

8.3.2006

kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška č. 5/2003 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství a zrušuje se
vyhláška č. 1/2004

5/2006

8.3.2006

kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška č. 4/2003 o místním poplatku za
lázeňský a rekreační pobyt

4/2006

ruší vyhlášku 39/2002

mění vyhlášku č. 8/2003

z radnice
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Z činnosti odboru technických služeb města Černošice

FOTO 1 – Pracovníci odboru technických služeb instalovali v červnu dalších šest
parkových laviček, které městu darovali sami občané. Počet takto darovaných laviček
jde už do desítek a projekt přispívající ke
zkulturnění odpočinkových míst i například dětských hřišť tak úspěšně pokračuje.
Parkové lavičky pro další potencionální
dárce vyrábějí pracovníci odboru technické
služby. Objednat je lze písemně na adrese
Město Černošice, OTS, Reigrova 1209,
252 28 Černošice, nebo osobně v úředních
dnech (po, st. 7.00–17.00) na odboru OTS,
Topolská 660. Cena materiálu potřebného
k výrobě jedné lavičky činí 750 Kč. Další
informace na tel. čísle 251 641 183.
FOTO 2 – Každoroční vysekávání břehu Berounky se letos o měsíc posunulo.
Pracovníci technických služeb tím vyhověli mysliveckému sdružení, které požá-

dalo o odklad z důvodu hnízdění vodního
ptactva v této lokalitě.
FOTO 3 – Pracovníci technických služeb osadili zrekonstruovanou ulici Topolskou značkami upozorňujícími řidiče,
že komunikaci hojně využívají inlinisté
a cyklisté. To však neznamená, že toto
upozornění zbavuje sportující občany
povinností účastníka silničního provozu.
Topolská není cyklostezka, ale cyklotrasa.
To znamená, že je nadále určena k běžnému provozu.

1

2
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z radnice

Kontejnery na šatstvo
S malým zpožděním byly
v Černošicích umístěny dva
kontejnery na textilie. Jeden
se nachází před areálem technických služeb v Mokropsech,
druhý u pošty.

Do kontejnerů lze odkládat
oděvy během celého roku.

Město Černošice uzavřelo s firmou Potex
smlouvu na dobu neurčitou.
Kontejnery jsou na území města umístěny v rámci projektu Potex, což je
podpůrný charitativní projekt firmy Texat, která se zabývá tříděním a prodejem použitého zboží. Cílem projektu je sběr použitých oděvů a jejich následné poskytnutí humanitárním organizacím.
Kontejnery představují doplňkovou službu pro občany Černošic, kteří jejich
využíváním mohou tento charitativní projekt podpořit.

Prosíme občany, aby do kontejnerů vhazovali
zboží v igelitových (nebo jiných) obalech.

Letní provoz sběrného místa pro nebezpečný odpad a bioodpad
bíhá každý týden, a to v úterý. V den svozu by měly být nádoby a pytle připraveny
již od páté hodiny ranní.
Pytle na bioodpad mají nosnost pouze 15 kg (asi 2 koše čerstvě posekané
trávy). Pokud se pytel přetíží, protrhne
se a jeho obsah nebude odvezen.
Sběrné místo se nachází v areálu odPytle na bioodpad jsou dočasným
boru technické služby, Topolská 660,
nouzovým
řešením. V praxi se osvědčiČernošice-Mokropsy. Bližší informace na
ly
svozové
nádoby (kontejnery na bio),
tel.: 251 641 183.
se kterými se dobře manipuluje a jsou
Frekvence svozu bioodpadu
i ekonomicky výhodnější.
Svoz bioodpadu firmou Rumpold proStránku připravila Renáta Petelíková

Od 1. dubna až do 30. listopadu je
stanovena otevírací doba sběrného místa, kam lze odkládat nebezpečný odpad
a bioodpad, takto:
7.00 – 17.00
pondělí a středa
16.00 – 19.00
sobota
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z města a okolí

Po hodině hledání se tříletý chlapec našel

Ve středu 11. června v odpoledních hodinách obdržela městská policie oznámení, že
se ztratil tříletý chlapec oblečený do žlutého trička, béžových slipů a byl bos. Chlapec
měl údajně odejít ze zahrady domu, ve kterém žije s rodiči. Na základě oznámení provedla městská policie příslušná opatření a přivolala posily. Zmizení oznámila rovněž
Policii České republiky a prostřednictvím městského rozhlasu zapojila do pátrání i veřejnost. Po hodině hledání se klučina našel schovaný v domě svých rodičů. Městská policie tímto děkuje všem, kteří se na pátrání aktivně podíleli a pomohli chlapce najít.

Škoda jde do stovek tisíc – 25. května v ranních hodinách přijala městská
policie oznámení o krádeži vloupáním
do sklepních kojí v ulici Táborská, ke
kterému mělo dojít v noci ze 24. na 25.
května. Na místě hlídka zjistila, že bylo
vykradeno deset sklepních prostorů,
přičemž celková škoda činila několik
set tisíc korun. Věc převzala Policie ČR
a zahájila úkony trestního řízení.

dějovická. Hlídka na místě zjistila, že se
tak dělo na oslavě, která se protáhla až
do časných ranních hodin. Celá věc byla
řešena opět s majitelem nemovitosti,
jenž zajistil nápravu.

Zmizelo uzamčené kolo – 25. května
v odpoledních hodinách došlo u černošické železniční zastávky k další krádeži.
Neznámý pachatel tu odcizil uzamčené
jízdní kolo tz. Merida v hodnotě 14 tisíc
korun.

Chybělo dopravní značení – 2. června v odpoledních hodinách, na základě
oznámení jednoho z občanů, vyjela hlídka městské policie na uzavírku pozemní
komunikace Kladenská. Na místě bylo
zjištěno, že uzavírka je sice povolena, ale
není zde provedeno odpovídající dopravní značení stanovené rozhodnutím
správního orgánu. Celá věc byla oznámena a postoupena k projednání jako jiný
správní delikt.

Zloděj vykradl chatu – 27. května přijala
městská policie oznámení o vloupání do
rekreační chaty v ulici Na Višňovce. Neznámý poberta zde odcizil ruční nářadí
v celkové hodnotě 30 tisíc korun. Věc
převzala k šetření Policie ČR.
Rušili noční klid – 31. května v nočních
hodinách bylo městské policii oznámeno
rušení nočního klidu v ulici Myslbekova.
Na místě hlídka zjistila několik velice
hlučně se bavících osob, kterým při tom
neméně hlasitě vyhrávala hudba. Strážníci
celou věc projednali s majitelkou nemovitosti, z níž nepřiměřený hluk vycházel.
K dalšímu rušení nočního klidu došlo
o několik hodin později, a to v ulici Bu-
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Bicykl skončil na úřadu – 2. června
v ranních hodinách, na základě upozornění občanů, zajistila hlídka městské policie v ulici Riegrova jízdní kolo. Nález byl
zaevidován a uložen na městském úřadu.

Opilec se dobýval do aut – 9. června
v odpoledních hodinách oznámila žena,
že na parkovišti u samoobsluhy v ulici
Karlštejnská obchází neznámý muž zaparkovaná vozidla a zkouší je otevřít.
Hlídka na místě zjistila muže pod vlivem
alkoholu, u kterého provedla kontrolu
totožnosti. Poté co strážníci zjistili, že se
jedná o muže s trvalým pobytem v Praze,
z parkoviště ho vykázali.
Gregor Dušička, městská policie

z města a okolí

Přednost vozidel přijíždějících zprava

Mnoho z vás jistě zaregistrovalo, že
z našich ulic (místních komunikací) mizí
postupně dopravní značení upravující
přednost v jízdě. Tato změna probíhá
v souladu s novou strategií města, která
prosazuje přednost vozidel přijíždějících
z pravé strany.

Uvedené opatření má za cíl přinutit řidiče před každou křižovatkou zpomalit jízdu
a přesvědčit se, zda z pravé strany nejede jiné vozidlo s předností v jízdě. Tím by mělo
dojít k celkovému snížení rychlosti vozidel
projíždějících uzavřenou částí města.
Jako hlavní komunikace pak zůstanou
zachovány zejména ulice Dobřichovická, Vrážská, Radotínská, Karlštejnská
a Dr. Janského. Na těchto komunikacích by
nemělo dojít vzhledem k úpravě přednosti
v jízdě k žádným změnám.

Kvůli průjezdu autobusových spojů se zvažuje
možnost ponechat dopravní značení v ulicích
Školní (na snímku) a Slunečná.

Nedávejte zlodějům šanci

Asi každý z nás řidičů se setkal s dopravní značkou upozorňující na nebezpečí
krádeží vloupáním do motorových vozidel
a se sloganem Automobil není trezor. Tyto
informační dopravní značky se instalují
zpravidla na větších parkovištích a dalších
místech výrazněji zatížených tímto druhem
kriminality.

samozřejmě celá řada opatření, při jejichž
využití můžeme riziko vloupání do vozidla
snížit, avšak žádné z nich není dokonalé.
Nicméně není od věci si je připomenout:

Neponechávejte ve vozidle rezervní klíče
ani doklady, nevystavujte na viditelných
místech (sedadlech a odkládacích plochách
vozu) drahé věci, například fotoaparáty, moSpouštěcím impulsem pro zloděje jsou bilní telefony, kufříky, kabelky a aktovky. Vezpravidla věci umístěné uvnitř vozidla. Ať stavěná autorádia chraňte všemi dostupnýjiž se jedná o zavazadlo, autorádio, GPS mi možnostmi. Před odchodem od vozidla
navigaci, odložený kabát či jiný předmět. zkontrolujte, zda jsou dobře uzavřena všechPod vidinou tučného lupu zloděj zpravidla na okna a uzamčeny dveře. Neponechávejte
rozbije výplň okna či vypáčí zámek, vezme klíčky v zapalování ani v případech, kdy se
vše co vidí a z místa zmizí. Celá „akce“ trvá od vozidla vzdalujete jen na okamžik či na
obvykle několik málo sekund, a proto při- dohled a při opuštění vozidla vždy použijte
stižení pachatele při činu je otázkou značné dostupné mechanické bezpečnostní prvky,
náhody.
aktivujte elektronické bezpečnostní prvky,
Bohužel k takovým krádežím dochází ve pokud je jimi vozidlo vybaveno.
Gregor Dušička, městská policie
značném měřítku i v našem městě. Existuje
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z radnice

Kontrola rybářů nezjistila porušení rybářského řádu
V nočních hodinách ze 14. na 15. června proběhla součinnostní akce Městské
policie Černošice a Rybářské stráže
Českého rybářského svazu zaměřená
na nedovolený lov ryb. Strážníci a rybářská stráž prošli břehy řeky Berounky
od černošického jezu směrem do Prahy
a poté provedli kontrolu v okolí kem-

pu v Dobřichovicích. Účelem celé této
akce bylo zkontrolovat, zda nedochází
k porušování rybářského řádu, zejména
lovem po určené době a zda nějaký nedočkavec neloví dravce před začátkem
sezony. Při této kontrole nebyl žádný
hříšník zjištěn. Podobné akce se chystají
i do budoucna.

Úděsný nepořádek okolo kontejnerů vzniká porušováním vyhlášky
Od poloviny měsíce května se strážníci
městské policie zaměřují na kontrolu
kontejnerových stání v katastru města
Černošice. Toto opatření je odezvou na
obrovské množství odpadu, které je často
i mimo kontejnery odkládáno, a to způsobem odporujícím vyhlášce města.
Na kontejnerová stání sloužící ke sběru tříděného odpadu je ve stále větším
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množství odkládán nejen nebezpečný
odpad, ale i bytový nábytek. Do současné
doby strážníci při takovém jednání, jež
odporovalo obecně závazným právním
předpisům o odpadech, přistihli tři osoby, se kterými bylo toto porušení řešeno v přestupkovém řízení. Všem takto
přistiženým osobám hrozí sankce až do
výše 50 tisíc korun.
Gregor Dušička, městská policie

z města a okolí

Cisterna pro hasičský sbor

Starosta Aleš Rádl předal 6. června Zásahové jednotce sboru dobrovolných hasičů
města Černošice významného pomocníka – cisternu CAS 32 Tatra 815. Dlouho očekávaný automobil byl při této příležitosti pokřtěn, nyní se pyšní jménem Terezka.
Tato významná investice města znamená výrazné posílení připravenosti a akceschopnosti jednotky při řešení většiny krizových situací.
S novou cisternou jsme schopni zasahovat
Zásahová jednotka díky nové cisterně dnes
disponuje technikou, která umožňuje napří- těžkou i střední pěnou. CAS 32 má nádrž na
klad transport dostatečného objemu vody na 800 litrů pěnidla, které se používá při požálokalizaci požáru rodinného domu bez závis- rech dopravních prostředků, ropných látek,
losti na existenci a výkonnosti hydrantové vlaků apod.
sítě a požárních nádrží. Kapacita cisterny je
Při povodních využijeme vysokou bro8 200 litrů, což je o 4 500 litrů více, než měla divost, v případě nebezpečí z prodlení při
předchozí cisterna Škoda 706 RTHP. Díky evakuaci obyvatelstva lze využít průjezdnost
výrazně výkonnějšímu vozu se sníží doba
cisterny vodou až 150 centimetrů hlubokou.
dojezdu do ohrožených lokalit o více než
Na první výjezd si ale Terezka bude muset
polovinu. Cisterna je vybavena čerpadlem
Ziegler o výkonu 3 200 l/min. umožňujícím počkat, než proběhne převod včetně povysokotlaké hašení, což v praxi znamená třebných registrací. Za tuto dobu upravíme
maximální intenzitu hašení s mnohem niž- nástavbu podle našich potřeb a řidiči si při
ší spotřebou vody než při použití klasické cvičných jízdách osvojí ovládání 22,5 tun
proudnice. Tato technika hašení výrazně těžkého kolosu.
Doufáme, že Terezka bude sloužit občasnižuje následné škody způsobené vytopením. Uvedené technické vlastnosti znamenají nům našeho města stejně dobře jako její
zásadní přínos i při hašení požárů v přírodě, předchůdce – dědeček Trambus.
Tomáš Havlík, velitel JSDH
jejichž meziroční nárůst je stále hrozivější.

Starosta Aleš Rádl křtí novou cisternu Zásahové jednotky SDHM.
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z města a okolí

Bouře překonala škodami i orkán Kiril a vichřici Emmu

Ve středu 25. června před sedmou hodinou večerní se přes Černošice přehnala ničivá bouře. Na území města způsobila škody větší než orkán Kiril a vichřice Emma. Byli jsme bouří zasaženi přímo, rozsah způsobených škod je proto
výrazně vyšší než v ostatních oblastech Středočeského kraje.
Zásahová jednotka hasičů vyjížděla
bezprostředně po bouři celkem ke čtyřiadvaceti nahlášeným případům. Jednalo se
o padlé stromy přes komunikace, poškozená vedení rozvodných závodů, strženou
střechu, požáry trafostanic, požár sloupu
rozvodných závodů, odstranění bloku na
čističce odpadních vod, poškozené stromy ohrožující rodinné domy, chaty nebo
komunikace. Přestože došlo k mnoha
situacím ohrožujícím lidské životy (pády
vzrostlých stromů, stržená vedení pod napětím), nebyl nikdo zraněn. K největším
škodám tak patří poškozené domy a zničené automobily.
Jedním z nejzávažnějších případů byla
shrnutá plechová střecha bytového domu
v Karlické ulici. V době příjezdu jednotky
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byla z poloviny stržena a hrozilo nebezpečí, že se utrhne celá. Horní patra domu
byla vyplavena a laguny vody na poškozené
střeše mohly následky vyplavení ještě zhoršit. Nejpřijatelnějším řešením proto bylo
rozřezání střešního plechu na pásy a jejich
upevnění zpět na místo střechy původní.
Plocha poškozené střechy činí okolo dvou
set padesáti metrů čtverečních. Pro obyvatele domu šlo sice o provizorní řešení,
jistě však přijatelnější než další alternativa,
kterou by bylo stržení celé střechy.
Vlivem bouře došlo rovněž k mnohým
přerušením elektrického vedení. Jak se
pracovníci rozvodných závodů snažili
obnovit dodávku elektrického proudu, docházelo vlivem zkratů k požárům sloupů
a trafostanic.

z města a okolí

Od příchodu bouře do druhé hodiny
ranní zasahovala jednotka s nasazením
tří družstev o celkovém počtu 22 hasičů.
Při použití všech výjezdových vozidel
jsme byli schopni zasahovat až na třech
místech současně. Další den pokračovala
jednotka v odstraňování méně akutních
škod. Celkový počet zásahů se tak pohybuje kolem čtyřiceti případů. Více na
www.sdhmokropsy.cz.
Tomáš Havlík, velitel JSDH

Počet padlých stromů byl opravdu nečekaný. Jednalo se hlavně o vzrostlé a zdravé
smrky, borovice, ořechy apod. Vítr strhl i třicetimetrové topoly podél cyklostezky a hlavní silnice na Radotín a topol v ulici K Lesíku,
v těsném sousedství školního hřiště.
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z města a okolí
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� 0 56
� 1 00
� 1 03
� 1 04
� 1 08
� 1 12
� 1 17

�� 0 27
� � 0 24
� � 0 24
� B ���
� E ���
� R ���
� O ���
� U ���
� N ���
� K ���
� A ���
�
���
�
���
�
���
�� � 0 53
Plze� hl.n.

9972

R 1590
�������
�

33978
����

7 29
���
Vlak
jede
odklonem
���
���
O ���
T ���
A ���
V ���
A ���
7 58

��7 29
7 35
7 38
7 44
7 46
7 49
7 56
8 00
8 03
8 04
8 08
8 12
8 17

� ��8 04
�
8 10
8 13
�

R 758
�������

9928
���

12 24
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
12 53
Cheb

�12 34
12 40
12 43
12 48
12 51
12 54
12 56
13 00
13 03
13 04
13 08
13 12
13 17

R 762
�������

9944
�����

16 24
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
16 53
Cheb
9988

�16 34
16 40
16 43
16 48
16 51
16 54
16 56
17 00
17 03
17 04
17 08
17 12
17 17

� ��16 49
�
���
� 16 56
� 17 02
�
���
�
���
� 17 08
� 17 12
� 17 15
� 17 16
� 17 20
� 17 24
� 17 30

R 766
�������

20 24
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
20 53
Cheb

��4 14
4 20
4 23
4 28
4 31
4 34
4 37
��

� 376
�����
�����
Budapest
4 16
� �
G � �
A � �
L � �
I ���
L ���
E ���
O ���
���
G ���
A ���
L ���
I ���
L ���
E ���
I 4 53

Frantikovy
Lázn�

R 754
�������

9916
�����

35968
��

�

R 450
�����

K 5 24
A ���
R ���
E ���
L ���
���
� ���
A ���
P ���
E ���
K ���
���
5 53
Nürnberg

4 54
4 58
5 01
5 02
5 06
5 10
5 15

35980
���

9920
���

R 454
�����

�� PID
35972
���

��5 29
5 35
5 38
5 44
5 46
5 49
5 56
6 00
6 03
6 04
6 08
6 12
6 17

9908

���

� ��6 04
6 10
�
6 13
�
6 18
�
6 21
�
6 24
�
6 26
�
6 30
�
6 33
�
6 34
�
6 38
�
6 42
�
6 47
�

�

6 24
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
6 53

35974
���

9912

R 850
�������

7 24
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
7 53

��6 29
6 35
6 38
6 44
6 46
6 49
6 56
7 00
7 03
7 04
7 08
7 12
7 17

� ��7 04
�
7 10
7 13
�

9924
�����

R 852
�������

9926
�����

10 24
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
10 53

�10 34
10 40
10 43
10 48
10 51
10 54
10 56
11 00
11 03
11 04
11 08
11 12
11 17

�11 34
11 40
11 43
11 48
11 51
11 54
11 56
12 00
12 03
12 04
12 08
12 12
12 17

9974
��

R 854
�������

9940
���

11 24
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
11 53
elezná
RudaAlb�tín
35988
���

15 14
���
15 21

15 24
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
15 53
Klatovy

�15 34
15 40
15 43
15 48
15 51
15 54
15 56
16 00
16 03
16 04
16 08
16 12
16 17

� ��15 49
�
���
� 15 56
� 16 02
�
���
�
���
� 16 08
� 16 12
� 16 15
� 16 16
� 16 20
� 16 24
� 16 30

R 856
�������

9956
�����

35982
���

7810

R 752
�������

Frantikovy
Lázn�

R 756
�������

elezná
RudaAlb�tín

Ze stanice

0 Praha hl.n.��P
4 Praha-Smíchov 011,173,221��122��0�
Praha-Smíchov 011 , 173 , 221��122��0
Praha-Velká Chuchle����0
Praha-Radotín��1��0
�ernoice��1��1
�ernoice-Mokro p s y��1
Venor y��1
Dob�ichovice��1��1
�evnice��2
�
Zadní T�eba� 172��2
Zadní T�eba� 172��2
33 Karlte j n��3
37 Srbsko��3
43 Beroun 170,173,174��4
�
Do stanice
10
13
18
20
22
23
27
30

m �D, a.s.

Vlak

Suice

8 24
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
8 53

��8 34
8 40
8 43
8 48
8 51
8 54
8 56
9 00
9 03
9 04
9 08
9 12
9 17

9930
��

R 452
�

9932
���1��

13 04
13 10
13 13

13 24
���
���
���
���
���
H ���
U ���
S ���
���
���
���
13 53
Nürnberg

�13 34
13 40
13 43
13 48
13 51
13 54
13 56
14 00
14 03
14 04
14 08
14 12
14 17

� ��13 49
�
���
� 13 56
� 14 02
�
���
�
���
� 14 08
� 14 12
� 14 15
� 14 16
� 14 20
� 14 24
� 14 30

9982
��

R 456
���

9948
���

17 14
���
17 21

17 24
���
���
���
���
E ���
I ���
N ���
S ���
T ���
E ���
I ���
N 17 53
München

�17 34
17 40
17 43
17 48
17 51
17 54
17 56
18 00
18 03
18 04
18 08
18 12
18 17

� ��17 49
�
���
� 17 56
� 18 02
�
���
�
���
� 18 08
� 18 12
� 18 15
� 18 16
� 18 20
� 18 24
� 18 30

9958
���

9960
���

R 858
�������

9962
�����

9964
���

�20 34
20 40
20 43
20 48
20 51
20 54
20 56
21 00
21 03
21 04
21 08
21 12
21 17

21 34
21 40
21 43
21 48
21 51
21 54
21 56
22 00
22 03
22 04
22 08
22 12
22 17

22 24
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
22 53
Plze� hl.n.

22 34
22 40
22 43
22 48
22 51
22 54
22 56
23 00
23 03
23 04
23 08
23 12
23 17

23 34
23 40
23 43
23 48
23 51
23 54
23 56
0 00
0 03
0 04
0 08
0 12
0 17

Frantikovy
Lázn�

�� ��8 49
�
���
�
8 56
�
9 02
�
���
�
���
�
9 08
�
9 12
�
9 15
9 16
�
�
9 20
�
9 24
�� 9 30

35984
���

F 9 24
R ���
A ���
N ���
Z ���
���
K ���
A ���
F ���
K ���
A ���
���
9 53

��9 34
9 40
9 43
9 48
9 51
9 54
9 56
10 00
10 03
10 04
10 08
10 12
10 17

R 760
�������

9936
�����

33986
���

14 24
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
14 53

�14 34
14 40
14 43
14 48
14 51
14 54
14 56
15 00
15 03
15 04
15 08
15 12
15 17

��14 49
���
14 56
15 02
���
���
15 08
15 12
15 15
15 16
15 20
15 24
15 30

9986
��

R 764
�������

9952
���1��

35994
���

18 14
���
18 21

18 24
���
���
���
���
���
���
���
���
� �
���
���
18 53
Cheb

�18 34
18 40
18 43
18 48
18 51
18 54
18 56
19 00
19 03
19 04
19 08
19 12
19 17

� ��18 49
�
���
� 18 56
� 19 02
�
���
�
���
� 19 08
� 19 12
� 19 15
� 19 16
� 19 20
� 19 24
� 19 30

München

�� ��9 53
�
���
�
���
�
���
�
���
�
���
�
���
�
���
�
���
�
���
�
���
�
���
�� 10 22

Plze� hl.n.

�� ��9 49
�
���
�
9 56
� 10 02
�
���
�
���
� 10 08
� 10 12
� 10 15
� 10 16
� 10 20
� 10 24
�� 10 30

Frantikovy
Lázn�

9978
��

Ze stanice

0 Praha hl.n.��P
4 Praha-Smíchov 011,173,221��122��0�
Praha-Smíchov 011 , 173 , 221��122��0
Praha-Velká Chuchle����0
Praha-Radotín��1��0
�ernoice��1��1
�ernoice-Mokro p s y��1
Venor y��1
Dob�ichovice��1��1
�evnice��2
�
Zadní T�eba� 172��2
Zadní T�eba� 172��2
33 Karlte j n��3
37 Srbsko��3
43 Beroun 170,173,174��4
�
Do stanice
10
13
18
20
22
23
27
30

km �D, a.s.

Vlak

�
�
�

J
A
N

35990
���

Frantikovy
Lázn�

35992
���

�
�
�

�
�
�

16 14
���
16 21

7822

�

Ze stanice

0 Praha hl.n.��P
4 Praha-Smíchov 011,173,221��122��0�
Praha-Smíchov 011 , 173 , 221��122��0
Praha-Velká Chuchle����0
Praha-Radotín��1��0
�ernoice��1��1
�ernoice-Mokro p s y��1
Venor y��1
Dob�ichovice��1��1
�evnice��2
�
Zadní T�eba� 172��2
Zadní T�eba� 172��2
33 Karlte j n��3
37 Srbsko��3
43 Beroun 170,173,174��4
�
Do stanice
km �D, a.s.
Vlak
10
13
18
20
22
23
27
30

Ze stanice
0 Praha hl.n.��P
4 Praha-Smíchov 011,173,221��122��0�
Praha-Smíchov 011 , 173 , 221��122��0
10 Praha-Velká Chuchle����0
13 Praha-Radotín��1��0
18 �ernoice��1��1
20 �ernoice-Mokro p s y��1
22 Venor y��1
23 Dob�ichovice��1��1
27 �evnice��2
30 Zadní T�eba� 172��2
�
Zadní T�eba� 172��2
33 Karlte j n��3
37 Srbsko��3
43 Beroun 170,173,174��4
�
Do stanice

�����

�
�
�
�
�
�
�
�

20 04
20 10
20 13
20 18
20 21
20 24
20 26
20 30

�
�
�

A.

�
�
�

��
��
�
�
��
�1
�
�

19 24
�19 34 �� �19 53
19 40 �
���
���
19 43 �
���
���
19 48 �
���
���
19 51 �
���
���
19 54 �
���
���
19 56 �
���
���
20 00 �
���
���
20 03 �
���
���
20 04 �
���
���
20 08 �
���
���
20 12 �
���
���
20 17 �� 20 22
19 53
Plze� hl.n.
�� Klatovy
jede v � a �
jede v � a��
9962 v � vozy 1. a 2. t�ídy
9902, 9914, 9916, 9924, 9926, 9932, 9936,
9942, 9944, 9946, 9952, 9956 v � a � vozy
1. a 2. t�ídy
Plze� hl.n. - Klatovy jede v � a �
v � a ��
vlak bude vlivem odklonové jízdy cca 5 a 10
minut opod�n��
historický vlak, globální cena

22
�eské dráhy, a.s. se Vám omlouvají za vzniklé komplikace a d�kují za pochopení.

z města a okolí

�

Výlukový jízdní �ád

�

platný od 18.7.2008 do 30.7.2008

� 171 Souhrnná doprava Beroun  Praha (S7 Beroun  Praha)
km �D, a.s.

0
6
10
13
16
20
21
23
25
30
33
39
43
km

Vlak

Ze stanice

Beroun 170 , 173 , 174��4
Srbsko��3
Karlte j n��3
�
Zadní T�eba� 172��2
Zadní T�eba� 172��2
�evnice��2
Dob�ichovice��1��1
Venor y��1
�ernoice-Mokro p s y��1
�ernoice��1��1
Praha-Radotín��1��0
Praha-Velká Chuchle����0
Praha-Smíchov 011,173,221��122��0�
Praha-Smíchov 011 , 173 , 221��122��0
�
Praha hl.n.����P
Do stanice
�D, a.s.
Vlak
Ze stanice

0
6
10
13
16
20
21
23
25
30
33
39
43
km

9901
�����

4 18
4 23
4 27
4 31
4 31
4 35
4 39
4 41
4 44
4 47
4 52
4 56
5 02

16
20
21
23
25
30
33
39
43
km

Plze� hl.n.
� ��4 44
�
���
�
���
�
���
� B ���
� E ���
� R ���
� O ���
� U ���
� N ���
� K ���
� A ���
5 13
�

8 08
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
8 37

Beroun 170 , 173 , 174��4
Srbsko��3
Karlte j n��3
�
Zadní T�eba� 172��2
Zadní T�eba� 172��2
�evnice��2
Dob�ichovice��1��1
Venor y��1
�ernoice-Mokro p s y��1
�ernoice��1��1
Praha-Radotín��1��0
Praha-Velká Chuchle����0
Praha-Smíchov 011,173,221��122��0�
Praha-Smíchov 011 , 173 , 221��122��0
�
Praha hl.n.����P
Do stanice
�D, a.s.
Vlak

9933
�����

16
20
21
23
25
30
33
39
43
km

Ze stanice
0
6
10
13
16
20
21
23
25
30
33
39
43

Beroun 170 , 173 , 174��4
Srbsko��3
Karlte j n��3
�
Zadní T�eba� 172��2
Zadní T�eba� 172��2
�evnice��2
Dob�ichovice��1��1
Venor y��1
�ernoice-Mokro p s y��1
�ernoice��1��1
Praha-Radotín��1��0
Praha-Velká Chuchle����0
Praha-Smíchov 011,173,221��122��0�
Praha-Smíchov 011 , 173 , 221��122��0
�
Praha hl.n.����P
Do stanice

9973

13 48
13 53
13 57
14 01
14 01
14 05
14 09
14 11
14 14
14 17
14 22
14 26
14 32

35979
���

5 48
5 53
5 57
6 01
6 01
6 05
6 09
6 11
6 14
6 17
6 22
6 26
6 32

9923
����

7803

���

�

8 52
8 56
9 02

�
�
�

��
�
�
�
�
�
�
��

8 40
8 43

���
���

8 49
8 54

���

9 02

9935

R 455
���

9937
�����

14 08
���
���
���
E ���
I ���
N ���
S ���
T ���
E ���
I ���
N ���
14 37

17 33
17 38
17 42
17 46
17 46
17 50
17 59
18 01
18 04
18 07
18 13
18 17
18 23

R 765
�������

17 48
17 53
17 57
18 01
18 01
18 05
18 09
18 11
18 14
18 17
18 22
18 26
18 32

9961
���

Cheb

21 08
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
21 37

14 48
14 53
14 57
15 01
15 01
15 05
15 09
15 11
15 14
15 17
15 22
15 26
15 32

14 52
14 56
15 02

�
�
�

15 08
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
15 37

9951

R 453
�����

18 08
K ���
A ���
R ���
E ���
L ���
���
� ���
A ���
P ���
E ���
K ���
18 37

6 52
6 56
7 02

6 33
6 38
6 42
6 46
6 46
6 50
6 54
6 56
6 59
7 02
7 07
���
7 17

6 48
6 53
6 57
7 01
7 01
7 05
7 09
7 11
7 14
7 17
7 22
7 26
7 32

R 451
�
Nürnberg

9927
���

R 755
�������
Cheb

9929
�����

10 48
10 53
10 57
11 01
11 01
11 05
11 09
11 11
11 14
11 17
11 22
11 26
11 32

11 08
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
11 37

11 48
11 53
11 57
12 01
12 01
12 05
12 09
12 11
12 14
12 17
12 22
12 26
12 32

9 08
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
9 37

9 48
9 53
9 57
10 01
10 01
10 05
10 09
10 11
10 14
10 17
10 22
10 26
10 32

10 08
���
���
���
���
J ���
A ���
N ���
���
H ���
U ���
S ���
10 37

35975
���

9941
�������

9939

35981
���

R 457
�����

22 08
���
���
���
���
���
���
K ���
A ���
F ���
K ���
A ���
22 37
F
R
A
N
Z

�
�
�

15 52
15 56
16 02

7817

�

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

�
�
�

18 52
18 56
19 02

9963
���

22 48
22 53
22 57
23 01
23 01
23 05
23 09
23 11
23 14
23 17
23 22
23 26
23 32
23 38
23 40

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

18 33
18 38
18 42
18 46
18 46
18 50
18 59
19 01
19 04
19 07
19 13
19 17
19 23

� 377
�����
�����
Frantikovy
Lázn�

G 23 08
A ���
L ���
I ���
L ���
E ���
O ���
���
G ���
A ���
L ���
I ���
L
�
E
�
I 23 45
Budapest

�� �18 40
�
���
�
���
�
���
�
���
�
���
�
���
�
���
�
���
�
���
� 19 03
�
���
�� 19 11

15 33
15 38
15 42
15 46
15 46
15 50
15 59
16 01
16 04
16 07
16 13
16 17
16 23

15 48
15 53
15 57
16 01
16 01
16 05
16 09
16 11
16 14
16 17
16 22
16 26
16 32

9953
���

R 763
�������

9943

R 857
�������

16 08
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
16 37

9955
�����

19 08
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
19 37

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

19 18
19 23
19 27
19 31
19 31
19 35
19 39
19 41
19 44
19 47
19 52
19 56
20 02

7 08
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
7 37

�
�
�

7 52
7 56
8 02

R 855
�������
elezná
RudaAlb�tín

12 08
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
12 37

35977
���

elezná
RudaAlb�tín

9945
�����

9919
�����

7 48
7 53
7 57
8 01
8 01
8 05
8 09
8 11
8 14
8 17
8 22
8 26
8 32

7 33
7 38
7 42
7 46
7 46
7 50
7 55
7 57
8 00
8 03
8 09
8 13
8 19

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

9931
�����

R 757
�������
Frantikovy
Lázn�

12 48
12 53
12 57
13 01
13 01
13 05
13 09
13 11
13 14
13 17
13 22
13 26
13 32

13 08
���
� �
���
���
���
���
���
���
���
���
���
13 37

9947

R 761
�������
Frantikovy
Lázn�

�
�
�

16 52
16 56
17 02

9957
����

R 859
�������

19 48
19 53
19 57
20 01
20 01
20 05
20 09
20 11
20 14
20 17
20 22
20 26
20 32

16 48
16 53
16 57
17 01
17 01
17 05
17 09
17 11
17 14
17 17
17 22
17 26
17 32

16 33
16 38
16 42
16 46
16 46
16 50
16 59
17 01
17 04
17 07
17 13
17 17
17 23

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

Frantikovy
Lázn�

18 48
18 53
18 57
19 01
19 01
19 05
19 09
19 11
19 14
19 17
19 22
19 26
19 32

Cheb

35973
���

9917

R 751
�������

6 18
6 24
6 28
6 32
6 33
6 37
6 41
6 44
6 48
6 51
6 57
7 01
7 07

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

9925
�����

Plze� hl.n.

München

21 48
21 53
21 57
22 01
22 01
22 05
22 09
22 11
22 14
22 17
22 22
22 26
22 32

�
�
�

�

R 753
�������
Cheb

R 759
�������

Nürnberg
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

Plze� hl.n.
6 08
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
���
6 37

�� PID
9915
�����

9913
���

9911

Frantikovy
Lázn�

A.

9949
�������

9909

R 851
�������

8 48
8 53
8 57
9 01
9 01
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��

�

Výlukový jízdní �ád

�

platný od 18.7.2008 do 30.7.2008 �
Tra� 171 Praha - Beroun

Z d�vodu rekonstrukce trati v úseku Praha-Radotín  Dob�ichovice budou probíhat výluky tra�ových kolejí,
p�i kterých dojde k omezení vlakové dopravy na trati Praha - Beroun.
Omezení sm�r Praha  Beroun
�� Vlak Os 9902 pojede v úseku Praha-Smíchov  Dob�ichovice o 20 minut d�íve (odjezd
4:14 hod.). Ze stanice Dob�ichovice bude vlak Os 9902 pokra�ovat podle
pravidelného jízdního �ádu (odjezd 4:56 hod.).
�� Vlaky Os 9904 a 9908, 9988 budou v celé trase od�eknuty.
�� Vlaky 9906, 9910 a 9914 pojedou jako zvlátní vlaky v úseku Praha-Smíchov 
Dob�ichovice o 5 minut d�íve.
�� Vlaky 9918 a 9922 pojedou jako zvlátní vlaky ze stanice Praha-Smíchov o 15 minut
d�íve. Tyto vlaky nebudou zastavovat v zastávkách Praha-Velká Chuchle,
�ernoice-Mokropsy a Venory.
�� Vlak R 1590 pojede odklonem p�es Rudnou u Prahy, vlak bude z d�vodu jízdy
odklonem cca 10 minut opod�n.
�� Vlak Os 9930 pojede pouze v úseku Praha-Smíchov  Praha-Radotín.
�� Vlaky Os 9934 a 9938 pojedou jako zvlátní vlaky ze stanice Praha-Smíchov o 15
minut d�íve. Tyto vlaky nebudou zastavovat v zastávkách Praha-Velká Chuchle,
�ernoice-Mokropsy a Venory.
�� Vlaky Os 9942, 9946, 9950 a 9954 pojedou pouze v � jako zvlátní vlaky ze stanice
Praha-Smíchov o 15 minut d�íve.V � a � budou tyto vlaky v celé trase od�eknuty.
Tyto vlaky nebudou zastavovat v zastávkách Praha-Velká Chuchle, �ernoiceMokropsy a Venory.
�� Mimo�ádn� budou v � zavedeny v úseku Praha-Smíchov  Praha-Radotín osobní
vlaky Os 9912, 9972, 9974, 9978, 9982 a 9986.
�� Vlaky Os 7810 a 7822 budou v úseku Praha hl.n.  Beroun od�eknuty bez náhrady.
Omezení sm�r Beroun  Praha
�� Vlak Os 9905 pojede jako zvlátní vlak v celé trase o 15 minut pozd�ji.
�� Vlak Os 9911 bude v celé trase od�eknut. V � a � mimo�ádn� pojede vlak Os 9913
(odjezd ze stanice Beroun v 6:33 hod.).
�� Vlaky Os 9909, 9917, 9921, 9935, 9939, 9943, 9947 a 9951 pojedou pouze v � jen
v úseku Praha-Radotín  Praha-Smíchov.
�� Mimo�ádn� v � bude zaveden zvlátní vlak s odjezdem ze stanice Beroun v 7:33.
�� Vlaky Os 7803 a 7817 budou v úseku Beroun  Praha hl.n. od�eknuty bez náhrady.
�� Vlak Os 9973, 9955 a 9989 budou v celé trase od�eknuty bez náhrady.
�� V � budou vlaky Os 35974, 9937, 9941, 9945, 9949 a 9953 sestaveny ze dvou
pantografových jednotek, z bezpe�nostních d�vod� nebude zadní jednotka ur�ena
pro p�epravu cestujících.
�� Mimo�ádn� v � a � budou zavedeny zvlátní vlaky s odjezdy ze stanice Beroun
v 15:33, 16:33, 17:33 a 18:33.
�� Vlak R 795 pojede ze stanice Beroun odklonem p�es Rudnou u Prahy, na p�íjezdu do
stanice Praha-Smíchov bude cca 15 minut opod�n.
Od 18.7.2008, 7:00 hod do 24.7.2008, 19:00 hod budou osobní vlaky sm�r Beroun zastavovat na
zastávkách �ernoice, �ernoice-Mokropsy a Venory u nástupit� sm�r Praha, od 25.7.2008, 7:00 hod.
do 29.7.2008, 19:00 hod. budou osobní vlaky sm�r Praha budou na zastávkách �ernoice, �ernoiceMokropsy a Venory zastavovat u nástupit� sm�r Beroun
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Děti z mokropeské základní školy v poslanecké sněmovně

Před pár týdny nás oslovil starosta našeho města a zároveň poslanec Parlamentu České
republiky pan Aleš Rádl s tím, zda bychom měli zájem podívat se do poslanecké sněmovny. Protože žáci 8. třídy již leccos o práci poslanců vědí, ale sněmovnu ještě neměli
možnost navštívit, nadšeně souhlasili.
A tak jsme se v pátek 6. června vypravili informací o historických budovách parlana Malou Stranu, kde nás obvykle čekají pro- mentu, o parlamentních orgánech, činnosti
cházky jejími ulicemi a starobylé památky. a funkcích poslanecké sněmovny. Zajímavá
Tentokrát jsme zamířili do Sněmovní ulice.
byla i návštěva paláce Smiřických, kde jsme
Naše první zastavení bylo v Informač- mohli obdivovat důležité historické dokuním centru sněmovny, které se nachází menty. V budově paláce se nacházejí i kanv paláci Smiřických. Zde jsme dostali řa- celáře poslanců. V kanceláři pana Rádla,
du informačních materiálů o činnostech kam jsme byli pozváni, se roku 1618 sešli
sněmovny, a dokonce jsme měli možnost čeští páni k poradě, jejímž výsledkem byla
sledovat audiovizuální přenos z jednání defenestrace na Pražském Hradě.
poslanců. Poté vedly naše kroky přímo
do sněmovny, kde se nás ujal pan Rádl
a uvedl nás na galerii. Děti zde se zaujetím
poslouchaly jeho výklad. Dověděly se řadu

Celá exkurze byla pro děti velmi poučná
a našemu panu starostovi děkujeme za zajímavě strávené dopoledne.
Mgr. Ivana Sklenářová

Na galerii si z úst pana Aleše Rádla osmáci vyslechli, jak že to tam dole ve sněmovním sále vlastně
chodí. Že schůze začíná dohadováním o programu, že se zákony schvalují ve třech čteních, jakou
roli při tom plní sněmovní výbory a podle čeho se poslanci při hlasování řídí, dozvěděli se, kde
ve sněmovně sedí vládní poslanci a kde opozice, kde sedí předseda a místopředsedové sněmovny,
kde premiér, případně ministři vlády, že vše, co se v parlamentu řekne, se zaznamenává a mnoho
dalších věcí.

25

z města a okolí

Pohár starosty a nové dresy získali borci 7. A a 9. A
Závěr školního roku s sebou už
tradičně přinesl i turnaj v kopané
O pohár starosty města, který se na
školním víceúčelovém hřišti s umělým povrchem konal 23. června.
Do turnajových bojů vstoupili žáci
základní školy ve dvou věkových
kategoriích. Mezi mladšími (šesté
a sedmé třídy) zvítězili borci 7. A,
kteří hráli v sestavě Sebastian Pěkný, Tomáš Matušek, Lukáš Stuchlík, Johana Svobodová a Nikola
Žejdlová. Druhý skončil tým 7. B
a třetí družstvo 6. C. Mezi staršími
žáky (osmé a deváté třídy) zvítězilo
mužstvo 9. A, které hrálo v sestavě
Tomáš Nesvadba, Lukáš Burian,
Antonín Tlustý, Tomáš Hrdlička, Jiří Hájek a Ivan Jerling. Druhý skončil tým 8. D a třetí družstvo 8. C.
Vítězové převzali z rukou starosty města Aleše Rádla nejen putovní
poháry, ale i sady nových dresů, jež
jim při této příležitosti věnoval.
A ještě připomínka na závěr:
kapitán 9. A Lukáš Burian byl vyhlášen nejlepším sportovcem školy
za rok 2007/2008.
(sj)
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Starosta Aleš Rádl předává kapitánovi
družstva 9. A Lukáši Burianovi pohár a nové dresy.

z města a okolí
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Foto
Foto
Foto
Foto

1
2
3
4

– Vítěz kategorie mladších žáků: mužstvo 7. A.
– Za 7. A převzala od starosty Aleše Rádla pohár a dresy Nikola Žejdlová.
– Vítěz kategorie starších žáků: mužstvo 9. A, už v nových dresech.
– Z turnajových bojů.
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Konec školního roku v mokropeské školce

Tak už je tady zase konec roku. A jaký byl? Pro
děti byly připraveny kroužky (keramický, taneční,
sportovní), výuka angličtiny a výcvik plavání. Pokračovali jsme v pořádání akce Mami, tati, pojď si
se mnou hrát, při které rodiče tráví den ve školce
společně s dětmi, dále v pořádání tématicky zaměřených dnů (bramborový, podzimní, zelený, bílý,
čertovský, čarodějnický), tvořivých dílen pro rodiče
a v pořádání společného tvoření rodičů s dětmi
s vánoční a velikonoční tématikou. I letos proběhla
sportovní sobota na oslavu svátku dětí.
Na konec roku jsme s dětmi vyrazili na výlety.
Nejdříve na koňský ranč do Malé Hraštice, kde si
zajezdily na koních a podívaly se do stájí, poté na
pražský Petřín, kde jsme vystoupali až na vrchol
rozhledny, pobloudili si v bludišti a svezli se lanovkou. Další výlet byl na hrad Točník, kde děti viděly
rytíře na koních, šermířské souboje, ukázku dravých
ptáků, práci kováře a řezbářů a dokonce objevily
poklad. Trpaslík, který jej hlídal, dovolil každému
z nich vzít si jeden peníz domů. Celým areálem nás
provázela Bílá paní, kupodivu původem z Černošic.
Na třetí výlet jsme jeli do zoo do Liberce, kde jsme
se projeli malým vláčkem. Už tradičně jsme uspořádali tajný výlet pro předškoláky odcházející do
školy, a to do 3D kina Imax. Dostali jsme kouzelné
brýle a ponořili se do hlubin oceánů a navštívili
korálové útesy.
Na úplný konec roku jsme pro děti připravily
Rozlučkový den s karnevalem, diskotékou a rejem
masek. Rodiče a sourozenci dětí si s námi zahráli
hry a soutěže. Poté bylo připraveno slavnostní pasování předškoláků na školáky a jejich rozloučení
se školkou. Večer jsme si opekli buřty a u ohníčku
zpívali písničky. Pak už ve školce zůstali jen předškoláci, kteří tu ještě naposledy přespali a tím se
školkou se rozloučili.
Přejeme všem dětem, aby si prázdniny krásně
užily, všem paním učitelkám, aby si pořádně odpočinuly, a v září se zase těšíme AHOJ!
Učitelky mokropeské školky
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Užili jsme si zahradní párty, Pohádkové země i zvířátek v zoo

Měsíce květen a červen byly v naší Mateřské škole Karlická plné aktivit a výletů.
Koncem května jsme uspořádali již 3. ročník Velké zahradní párty s písničkářkou
Inkou Rybářovou a klaunem Dandym,
spojenou s pasováním předškoláčků na
školáky. Děti si zatančily, zazpívaly a užily
si nejen slavnostní ceremoniál pasování,
ale dostaly i Pamětní listy jako upomínku
na školku a dárečky, které se jim ve škole
budou hodit. Občerstvení nám tradičně
pomohly zajistit Luna restaurant a firma
Polárka z Mokropes, jimž velmi děkujeme. Všem rodičům a návštěvníkům naší
párty mnohokrát děkujeme za příspěvky
ve formě dobrovolného vstupného a tržeb
u našich prodejních stánků. Podařilo se
nám získat neuvěřitelných 7 300 korun,
které použijeme na dovybavení rozlehlé
školkové zahrady.
Další naší aktivitou byl výlet do Pohádkové země malířky a spisovatelky V. Klimtové.
Děti zde měly možnost posvačit mezi skřítky a vílami v pohádkové zahradě. Následovala prohlídka samotné pohádkové chaloupky, kde nás pozdravil zpívající strom,
a také víly, skřítkové, bludičky a další obyvatelé Pohádkové země. Překvapením pro
děti byly zpívané pohádky za doprovodu
kytary, které navíc sama autorka doprovázela kresbou. Obrázky děti dostaly jako dar
a ve školce jsme si je společně vybarvili.
Nakonec jsme vyrazili na výlet do pražské zoo. Letos jsme si dali na prohlídku více
času, a i když vládlo veliké horko, byly děti
plné energie a radosti, protože samy určovaly směr trasy dle velikosti obliby jejich
zvířecích kamarádů. Výlety se podařily,
sluníčko nám svítilo na cestu a vykouzlilo
na tvářích našich dětí úsměvy a dobrou
náladu.
Učitelky MŠ Karlická
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Přebor župy Jungmannovy předškoláků v Černošicích

Již potřetí byla naše TJ Sokol Černošice pořadatelem přeboru předškoláků
župy Jungmannovy v sokolské všestrannosti. Závod, který se konal 6. června
a soutěžilo v něm o třetinu víc dětí i jednot než loni, se skládal se ze tří okruhů
dovedností – atletiky, gymnastiky a míčového trojboje.
V atletice se závodilo v běhu na 40 m, ve
skoku dalekém z místa a v hodu tenisákem.
Gymnastika zahrnovala prostná, cvičení na
lavičce, výskok na bednu a seskok. Míčový
trojboj se skládal z kopů a hodů do branky
a hodů do basketbalového koše.
Závodilo 68 dětí z 11 jednot župy. Přijely
děti z Roztok, Příbrami, Komárova, Hlásné
Třebaně, Dobřichovic, Cerhovic, Mníšku,
Dobříše, Králova Dvora a Řevnic. Rozděleny
byly do dvou kategorií – ročník 2002 (33 dětí) a ročník 2003 a mladší (35 dětí). Všechny
závodily v atletice a trojboji, v gymnastice
jen 22. Nacvičit s dětmi gymnastické sestavy
je přece jen obtížnější a při malé tělocvičně a velkém počtu dětí ve cvičební hodině
(případ Černošic) je to skoro nemožné.
Z naší jednoty závodily 3 děti v kategorii
2002 a 7 dětí v kategorii 2003 a mladší. Lucinka Schrötterová získala bronzovou medaili
v gymnastice (2002) a Tim Červenka rovněž
bronzovou v atletice (2003 a mladší).
Závod byl dobře připraven. Během 4 hodin jsme zvládli všechny discipliny, vyhlásili
výsledky, vypsali diplomy, předali medaile
vítězům a ostatním diplomy za účast. Do-
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provázející cvičitelé i rodiče tak mohli ocenit
skvělou organizaci závodu, líbilo se jim však
i naše nové hřiště s umělým povrchem vybudované za finanční pomoci města.
Na závěr chci poděkovat závodícím dětem
z naší jednoty, jejich rodičům, kteří je přivedli, a všem rozhodčím, zapisovatelům i pomocníkům, bez nichž by se závody nemohly
uskutečnit. Ve „výpočetním středisku“ odvedli obrovskou práci Alena Šlechtová a Michal
Schrötter, fotografování zajišťovala Martina
Řehořová.
Hana Fořtová

z města a okolí

Odpadkáčům to ze všech nejvíc natřela Lenka Soprová
Krajský úřad Středočeského kraje vypsal
výtvarnou soutěž pro základní školy nazvanou Natřete to odpadkáčům. Děti měly navrhnout samolepku na směsné koše do škol
a na úřady, která by výrazným a poutavým
způsobem upozornila, že do těchto košů nepatří suroviny, jež lze třídit. Do soutěže naše
škola přihlásila práce Denisy Routnerové,
Anny Urešové, Adély Marvalové, Martiny
Novotné, Pavla Vaňka, Ludmily Poulové,
Kateřiny Barchánkové, Nikoly Jindřichové
a Lenky Soprové.
A právě dvě posledně jmenované žákyně uspěly se svými návrhy nejvíce. Nikola
Jindřichová ze 6. A se umístila na celkovém
6. místě a Lenka Soprová ze 7. B se stala absolutní vítězkou.
Ceny oběma úspěšným výtvarnicím,
a také škole, předal 27. června náměstek

hejtmana Středočeského kraje Vilém Žák.
Lenčino jméno a škola se pak napříště objeví na všech samolepkách, vyrobených podle
jejího návrhu.
Bližší informace a oceněné práce lze najít
na adrese: www.stredoceska-kampan.cz.
Magdalena Capková, učitelka výtvarné výchovy

Vítězný návrh na samolepku.

Lenka přebírá z rukou náměstka hejtmana Středočeského kraje Viléma Žáka cenu za vítězný
návrh. Blahopřání pak přidali starosta Aleš Rádl a místostarostka Helena Langšádlová.
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Streetballový turnaj Černošice 2008
Třetí ročník černošického streetballového turnaje proběhl opět na venkovním hřišti v Husově ulici v sobotu 21. června. Akci organizovalo město ve
spolupráci s černošickými basketbalovými nadšenci.
K atraktivnímu měření basketbalové
Pro všechny přítomné byl turnaj nejen
výkonnosti se sešlo 10 týmů v kategorii příležitostí si zahrát v příjemném prostředí
mužů nad 17 let a 6 týmů ve smíšené ka- venkovního hřiště u lesa, ale též ke shlédtegorii chlapců ve věkovém rozmezí 13 až nutí zápasů soupeřů, seznámení s novými
16 let a dívek. Složení více než sedmdesáti přáteli a popovídání se spoustou známých
účastníků bylo velmi pestré, vedle míst- z širokého okolí.
ních borců dorazili kolegové z Poberouní
i z Prahy. Vedle ryzých amatérů zde hráli
aktivní sportovci z druhé nejvyšší basketbalové soutěže. Nejmladším hráčem byl
čtrnáctiletý Ondřej Heidler, nejstarší byli
místní padesátníci Aleš Pajgrt a Michal
Strejček. Aktivní účastníky přišli podpořit
jejich přátelé a rodinní příslušníci.
Atmosféra byla i přes jiskření zdravé
sportovní rivality velmi pohodová. Přispělo k tomu zejména výborné počasí, stánek
s občerstvením a dynamika reprodukované
hudby. Vedle vlastního turnaje proběhly též
doprovodné individuální soutěže o nejlepšího střelce trestných hodů, hodů za tři
body a o nejlepšího smečaře.
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Medaile, diplomy a ceny – profesionální basketbalové míče věnované městem
– předal vítězům starosta Aleš Rádl, který
při této příležitosti uvedl: „Chci vám všem
poděkovat, že se takovýchto turnajů zúčastňujete, neboť když město buduje sportovní
areály jako je tento, buduje je pro lidi, a my
jsme rádi, když sem lidé chodí a využívají je.
A pokud vy cítíte potřebu nějakého dalšího
rozvoje, pokusíme se areál doplňovat tak,
aby se vám tady líbilo a mohli jste tu sportovat podle svých představ. Vždyť sport je
z pohledu města pro mladé asi nejbohulibější
aktivita. Doufám, že za rok se přihlásí ještě
více soutěžících a my budeme mít možnost
radovat se z toho, že se mládež může věnovat
tak krásnému sportu, jako je streetbal“. (ap)

z města a okolí
Výsledky turnaje:
Chlapci od 13 do 16 let a dívky:
1. místo: tým Londýny (Petra Kubusová,
Denisa Bezpalcová, Alžběta Poláková,
Anežka Pajgrtová),
2. místo: tým SPP Players (Ondřej Heidler,
Ondřej Ruml, Jakub Kolos),
3. místo: tým Black Riders (Antonín Krudenc, Peter Dlabač, Jakub Lang).
Muži nad 17 let:
1. místo: tým Pták Filip (Adam Peřinka,
Filip Brabenec, Martin Juklíček),
2. místo: tým Racci (Martin Dvořák, Zbyněk Kysilka, Jan Široký),
3. místo: tým Lucky Guys (Milan Ryska,
Adam Dirlbeck, Martin Trefný).

Starosta Aleš Rádl při předávání cen.

Nejlepší střelec trestných hodů:
1. místo: Eva Kaderková
2. místo: Petra Kubusová
3. místo: Adam Pajgrt
Nejlepší střelec tříbodových hodů:
1. místo: Jan Široký
2. místo: Denisa Bezpalcová
3. místo: Jiří Černý
Nejlepší smečař:
1. místo: Milan Ryska
2. místo: Matouš Kobranov
3. místo: Martin Dvořák
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Mladí z Gerbrunnu v Černošicích
Na všech setkáních s našimi partnerskými obcemi je neustale kladen důraz na práci
s mládeží. Pojďme udělat něco pro mladé lidi, slýchával jsem nesčetněkrát. A tak když
jsem v Gerbrunnu konečne našel partnera v podobě sociálního pracovníka, starajícího
se o tamní mládež, slovo dalo slovo a na návštěvu do Černošic přijel 13. 6. autobus plný
mladíků z našeho partnerského města Gerbrunnu. Odbor kultury pro ně připravil bohatý
program, který sestával z večerního grilování u táborového ohně, návštěvy dvou večerních přestavení v Clubu Kino, zorganizování mezinárodního hard metalového minifestivalu, kde si němečtí mladíci zahráli, a samozřejmostí byla i návštěva naší krásné Prahy.
Německým mladíkům se asi nejvíce líbilo posezení u ohně, který musel plápolat takřka
po celou dobu jejich pobytu (to v Německu nemají), a české pivo. Velice bylo oceněno
prostředí a vybavenost černošického Klubu Kino. Naši němečtí přátelé byli ubytovaní
v tělocvičně černošického Sokola a domů odjížděli velice spokojeni. Kdo ví, možná příští
rok pojedou některé černošické kapely do Gerbrunnu. Odbor kultury děkuje především
Sokolu za poskytnuté zázemí, našim skautům a všem těm, kteří poctili tuto akci svou
Za odbor kultury Pavel Blaženín
přítomností a nezištnou pomocí.
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38. schůze rady města
konaná 14. května 2008
Odbor investic a správy majetku
rada souhlasí s dodatečným povolením stavby gar že na pozemku parc. č. 1682/25 za předpokladu, že bude zrušen přesah střechy garáže
na pozemek města a dodržen limit zastavěnosti 30 %; rada města souhlasí s přesahem požárně nebezpečného prostoru garáže na pozemek
města parc. č. 1682/22 v ulici Měsíční
• rada souhlasí se změnami stavby garáže,
oplocení a nájezdu na pozemku parc. č. 2855/3
v Mokropeské ulici před dokončením podle
předložené dokumentace
• rada souhlasí se změnou stavby rodinného
domu (změna tvaru a sklonu střechy) na pozemku parc. č. 2917/107 v Malinové ulici před
dokončením podle předložené dokumentace
• rada souhlasí s dodatečným povolením stavby garáže na pozemku parc. č. 4424/1 v ulici
Zd. Lhoty podle předložené dokumentace
a s přesahem jejího požárně nebezpečného
prostoru na pozemek města PK 729/3 (upozorňuje na přesah požárně nebezpečného
prostoru na pozemek parc. č. 4425)
• rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě NN
v Alešově ulici podle předložené situace
• rada souhlasí s rekonstrukcí rodinného domu č. p. 1212 v ulici Střední podle předložené
dokumentace
• I. rada ve věci Žádost o vybudování kanalizace v ulicích V Habřinách, Nad řekou a Habrová konstatuje, že uvedené dílo není v současné
době v rozpočtu města; II. rada ukládá OISM
monitorovat dotační tituly
• rada ukládá odboru investic prověřit nabídku a předložit finanční kalkulaci opravy
propadlé vozovky v ulici Pardubická
• rada ukládá odboru investic jednat s MŽP
o zařazení Černošic do hlukového mapování
v okolí Prahy
• rada souhlasí s podpisem kupní smlouvy
s ČEZ na pět podpěrných bodů venkovního
vedení veřejného osvětlení a městského roz-

•

hlasu v ulici Dr. Janského za cenu do 2 000 Kč
• rada souhlasí se stavební úpravou obecního
bytu v Poštovní 228 podle návrhu nájemnice
• rada souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na
přeložku sdělovacích kabelů ve Fügnerově ulici
• rada souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě na realizaci přeložky vrchního
vedení NN v křižovatce Mokropeská – Školní
• rada souhlasí s uzavřením smlouvy s ČEZ o připojení odběrného zařízení pro pláž Mokropsy
• rada potvrzuje, že doporučí zastupitelstvu
prodeje pozemku parc. č. 4054/2 o výměře
34 m² a parc. č. 4054/1 o výměře 361 m², který
je součástí PK 563 v k. ú. Černošice ve vlastnictví města za cenu 500 Kč/m²
• I. rada doporučuje zastupitelstvu projednat
a schválit bezúplatné nabytí pozemku vedeného
v katastru nemovitostí KÚ pro Středočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Praha-západ pro obec
a k. ú. Černošice ve zjednodušené evidenci dle
PK, a to pozemku parc. č. 123/9 o výměře 102 m²
v obci a k. ú. Černošice, zaps. na listu vlastnickém 1464, a to uzavřením darovací smlouvy
s jejím vlastníkem tak, že město zajistí údržbu
části chodníku na tomto jím nabytém pozemku; II. rada ukládá PhDr. Michalu Jiroutovi,
místostarostovi města, zajistit projednání tohoto
usnesení rady města zastupitelstvem města
• rada ve věci Revokace rozhodnutí 2.1.8 ze
37. schůze rady města – Žádost o likvidaci
thují na pozemku parc. č. 5839/3 – odvolání
proti rozhodnutí rady – nesouhlasí s pokácením thují, ale souhlasí s jejich prořezáním
a zúžením dle návrhu žadatele
• rada souhlasí s obnovou chaty č. e. 0486 v osadě
Na Cípu podle předložené dokumentace a souhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry
• I. rada ukládá odboru investic předkládat
radě města k projednání opakované žádosti ve
stejné věci pouze doloží-li žadatel, že nastaly ve
věci nové skutečnosti; II. rada ukládá odboru
investic informovat žadatele, kterému byla žádost zamítnuta, že o změnu stanoviska rady lze
žádat pouze poté, co doloží, že ve věci nastaly
nové skutečnosti
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• rada souhlasí s dělením pozemků v lokalitě
Vápenice dle geometrických plánů č. 33791180/2008, č. 3338-21/2008 a č. 3346-1058/2008
• I. rada ve věci Záměr prodeje pozemku parc.
č. 2815/4 v k. ú. Černošice formou výběrového
řízení (obálková metoda) za účelem výstavby RD
– oblast Vápenice souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku parc. č. 2815/4 v k. ú. Černošice, a to v délce zveřejnění 4 týdnů ode dne
vyvěšení záměru; II. rada ukládá odboru investic
uvést do záměru budoucí sousedství pozemku
s mateřskou školou, stanovení minimální ceny
3 000 Kč/m², složení zálohy ve výši 100 000 Kč
za nabídku; úhrada platby: 100 % do notářské
úschovy před podpisem kupní smlouvy
• rada ve věci Mateřská školka – žádost o dotaci
z Regionálního operačního programu NUTS II
vybírá nabídku firmy Cautor (30 000 CZK; 5 %)
• rada ve věci Střední ulice – dotace z Regionálního operačního programu NUTS II vybírá
nabídku firmy Cautor (45 000 CZK; 5 %)
• rada ve věci Úprava odtoku ČOV – projektové práce vybírá k provedení realizace akce
nabídku ISP (26 000 Kč)
• rada ve věci Informační cedule ukládá odboru investic předložit kompletní návrh vizualizace podoby a rozmístění informačních cedulí
po městě; cedule – šipka k objektu veřejného
významu + naučná stezka „Černošice – město
architektury“
• rada nesouhlasí s přijetím nabídky na školení Word/Excel pro vybrané pracovníky úřadu
a konstatuje, že školení tohoto druhu lze zajistit interními zdroji
• rada ve věci Úpravy v Mokropeské ulici
vybírá nabídku fy Reimo, a. s., (kromě části řešící napojení ul. Mokropeské na ul. Slunečnou)
v celkové ceně 287 537,56 Kč (bez DPH)
• rada ve věci Provedení obrub pro další
úpravu ulice Pražská (realizace TS) – navazuje
na realizaci rekonstrukce ulice V Rybníčkách
souhlasí s předloženou nabídkou fy Ekis
(78 837,50 Kč bez DPH)
• rada ukládá odboru investic předložit do
příští schůze rady města návrhy realizace bytového domu Mokropsy ve variantách
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Finanční odbor
rada souhlasí s navrženým souborem
rozpočtových opatření č. 1/2008 (neinvestiční dotace na rekonstrukci ulic Fügnerova
a V Rybníčkách a o dotace na druhé čtvrtletí
pro oddělení sociálně právní ochrany dětí)
Odbor kancelář starosty
• I. rada ve věci Projekty z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
– nabídky souhlasí s financováním zpracování
jednoho projektu dle výběru ředitele školy
v současné výzvě (od 5. 5. 2008) a ukládá
řediteli školy neprodleně zahájit zpracování
projektu a zajistit podání projektu do konce výzvy; II. rada vybírá jako zpracovatele společnost
Raven EU Advisory, a. s., a ukládá kanceláři starosty zajistit podepsání smlouvy na zpracování
projektu za podmínek uvedených v nabídce
• rada bere na vědomí zápis z jednání komise
sociální a zdravotní
Technické služby
Z komise životního prostředí
Kontejnery na ošacení
komise doporučuje 2 stanoviště kontejnerů na
šatstvo: u areálu TS a před budovou pošty
• I. rada bere na vědomí
Soutěž třídění odpadu
komise se seznámila s návrhy na soutěž o třídění odpadu
• II. rada bere na vědomí
Plán výsadby stromů
komise opětovně žádá odbor investic o předložení plánů výsadby stromů po Černošicích
• III. rada ukládá odboru investic ve spolupráci s technickými službami předložení plánů
výsadby
Předložení hlukové studie
komise žádá o předložení výsledků měření
hluku v lokalitě Vrážská × Rybníčky
• IV. rada souhlasí s předložením hlukové studie komisi životního prostředí pro její jednání
Vysazení lípy na pozemku za DPS
komise doporučuje vysadit na pozemku
za DPS lípu (na návrh občanů nabízejících

•

z radnice
vysazení svépomocí) jako náhradu za lípu
u památníku
• V. rada souhlasí s výsadbou lípy na pozemku
za DPS v souvislosti s realizací parčíku
Umístění lavičky do ulice Říční
komise navrhuje umístění lavičky do ulice
Říční
• VI. rada souhlasí s umístěním lavičky do ulice
Říční a ukládá technickým službám realizaci
Vytipování pozemků na venčení psů
komise se domnívá, že striktní zákaz volného
pobíhání psů vede k porušování této vyhlášky
z důvodů týrání zvířat; navrhuje vytipování
pozemků, na kterých by bylo volné pobíhání
psů dovoleno
• VII. rada nesouhlasí s vytipováním pozemků
• Rada Města Černošice jmenuje s účinností
od 19. května 2008 Ing. Zuzanu Součkovou
vedoucí odboru kancelář tajemníka
• rada schvaluje Smlouvu o správě městské
pláže
• I. rada ukládá stavebnímu úřadu vypracovat
a předat právní zástupkyni Města Černošice
pro účely soudního řízení č. j. C 1294/2003,
vedeného u Okresního soudu pro Prahu-západ, informaci s určením, zda se na pozemcích
parc. č.: 1163/12 (766 m²), parc. č. 1163/13
(207 m²), parc. č. 1163/14 (8 m²), parc. č. 4104/
2 (426 m²), parc. č. 4105/1 (7835 m²) a parc. č.
4105/2 (1129) – všechny k. ú. Černošice – nacházejí komunikace a uvést veškeré podklady,
které mohou doložit výstavbu těchto komunikací za období od 5/1954 do event. zahájení
stavby komunikace do 24. 6. 1991. Půjde např.
o stavební povolení, kolaudace, jakékoliv další
informace o výstavbě domů v dané lokalitě
v daném období (i archivní záznamy) prokazující výstavbu komunikací, dosavadní stanoviska
odboru vyžádané OS pro Prahu-západ k dané
problematice (zej. dopis ze 4. 7. 2003/Uš, dopis
ze dne 2. 3. 2007 zn. výst.: 009026/2007/Vo/Č/
P686/1PK/sd). Dále poskytnout mapy z PK se
zakreslením výše uvedených pozemků, z nichž
lze seznat komunikace na těchto pozemcích;
II. rada ukládá odboru investic pořídit současnou fotodokumentaci výše uvedených ko-

munikací, současně prověřit i možnost získání
jakýchkoliv informací vedoucích k prokázání
výstavby komunikací z činnosti odboru a předat je právní zástupkyni města (pasportizace
silnic); III. rada souhlasí s tím, že Město Černošice nebude trvat na výslechu znalce.

39. schůze rady města
konaná 26. května 2008
Odbor investic a správy majetku
rada souhlasí s rekonstrukcí podkroví domu
č. p. 713 v Javorové ulici podle předložené dokumentace
• rada souhlasí se stavbou rodinného domu na
pozemku parc. č. 14 a s přestavbou domu č. p. 86
včetně demolice jeho částí v Komenského ulici
podle předložené dokumentace a uděluje výjimku z velikosti zastavěných a zpevněných
ploch vzhledem k situování stavby ve stávající
zástavbě a k celkovému snížení zastavěnosti
(upozorňuje na vzdálenost novostavby rodinného domu od hranice sousedního pozemku a na
nutnost likvidace veškerých dešťových vod na
vlastním pozemku)
• rada souhlasí s přesahem požárně nebezpečného prostoru garáže na pozemku parc.
č. 1376 na pozemek města parc. č. 1264 v ulici
Sv. Čecha za předpokladu, že stavba garáže nebude žádným způsobem fyzicky přesahovat na
pozemek města
• rada souhlasí se zpevněním vstupu a vjezdu
na pozemek parc. č. 1527/1 v Alešově ulici
podle předloženého návrhu
• rada ve věci Vysázení živého plotu jako protihlukové a protiprachové bariéry na pozemku
města v Kladenské ulici před pozemkem parc.
č. 2131 (druhý bod žádosti) konstatuje, že
výsadbu zeleně lze realizovat až po dokončení rekonstrukce komunikace, a to pouze ve
spolupráci s odborem investic a technickými
službami
• rada pověřuje odbor technických služeb, aby
odstranil čtyři nefunkční betonové sloupy ve
Vrážské ulici
• rada souhlasí s odkoupením sloupů (mimo
ocelového příhradového) v ulicích Radotínská,

•
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Zd. Lhoty a Modřínová, na kterých bylo dříve
i vedení NN a nyní na nich zůstaly rozvody
a příp. lampy veřejného osvětlení a rozvody
a příp. reproduktory městského rozhlasu)
v ceně 10 000 Kč
• rada ve věci Topoly – Školní ulice bere na
vědomí, že původní rozhodnutí o kácení topolů bylo vzhledem k odvoláním postoupeno
k odvolacímu řízení Krajskému úřadu Středočeského kraje.
• rada ve věci Přemístění pietního místa – Vráž
bere na vědomí, že na základě žádosti, kterou
podal odbor investic ministerstvu obrany, obdrželo město souhlas s přemístěním pomníku
• rada souhlasí s prodloužením dvou nájemních smluv na obecní byty v ulici V Mýtě
č. p. 286 o jeden rok
• rada ve věci Rekonstrukce stávajícího vedení
veřejného osvětlení v chatové oblasti Lavičky
ukládá odboru investic předložit 3 nabídky na
realizaci dvou variant
• rada doporučuje zastupitelstvu města ke
schválení Smlouvu o sdružení veřejných zadavatelů – městské centrum Karlštejnská
• rada souhlasí s koncepcí odvodnění ulice
Střední dle studie a s úpravou uložení dešťové
kanalizace v ulici Dr. Janského
m rada ze tří oslovených firem vybírá pro
provedení realizace projektové dokumentace
mateřské školky fy Pikaz za navržených podmínek s tím, že město bude vlastníkem autorských práv k PD
• rada ukládá odboru investic vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby rekonstrukce
ulice Kladenská dle platné směrnice o zadávání
veřejných zakázek a oslovit tyto firmy: ČNES,
REIMO, MERITBAU, Zepris a VČES
• I. rada ve věci Výběrové řízení na dodavatele služeb provozování VaK města Černošice
souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě
s fy Aquaconsult; II. rada vybírá nabídku firmy CPS – Consalting, s. r. o., (JUDr. Zdeněk
Pokorný) IČO 27391566 (26 tis. bez DPH),
na uspořádání soutěže pro výběr dodavatele
služeb odborné a technické pomoci při provozování VaK v Černošicích; III. rada ukládá
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odboru investic ve spolupráci s vybranou firmou předložit návrh oslovovaných zájemců
a navrhované parametry výběrového řízení
• rada pověřuje městskou policii, aby ve
spolupráci s komisí dopravní a bezpečnostní
vytipovala na základě zkušeností další vhodná
místa pro rozšíření kamerového systému
• I. rada ukládá odboru investic předložit odhad celkové obytné plochy (1. a 2. etapy) bytového domu Areál Mokropsy, předpokládanou
plochu bytů, které budou nabídnuty stávajícím
nájemníkům městských bytů (minimální
a maximální varianta), celkový odhad obestavěného prostoru stavby a nákladů na stavbu;
II. rada města ukládá OISM zahájit správní
kroky vedoucí k demolici stávajícího objektu
• rada doporučuje zastupitelstvu projednat
a schválit bezúplatné nabytí pozemku vedeného v katastru nemovitostí KÚ pro Středočeský
kraj, Katastrálního pracoviště Praha–západ
pro obec a k. ú. Černošice ve zjednodušené
evidenci dle PK, a to pozemku parc. č. 147/5
o výměře 94 m² v obci a k. ú. Černošice, zaps.
na listu vlastnickém 3752, a to uzavřením
darovací smlouvy s jejím vlastníkem s tím, že
město zajistí údržbu části chodníku na tomto
jím nabytém pozemku
• rada doporučuje zastupitelstvu projednat
a schválit budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků parc. č. 142/4, 142/9, 146/9, 191/3, 152/1
vedených v katastru nemovitostí KÚ pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha-západ ve zjednodušené evidenci dle PK, zaps.
na listu vlastnickém 2628, dotčených stavbou
chodníku v ulici Karlštejnská v Černošicích,
a to Městem Černošice od Středočeského
kraje uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě
darovací do 100 dnů ode dne ukončení stavby
chodníku, jejím zaměření a zpracování příslušného geometrického plánu
• rada doporučuje zastupitelstvu projednat
a schválit budoucí bezúplatné nabytí části
pozemku parc. č. 146/5 vedené v katastru nemovitostí KÚ pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha-západ, ve zjednodušené
evidenci dle PK zaps. na listu vlastnickém 390,

z radnice
dotčené stavbou chodníku v ulici Karlštejnská
v Černošicích
• rada souhlasí s podpisem dodatku č. 6 k pojistné smlouvě č. 400009680 na stroj Caterpillar 428D
• rada souhlasí s uveřejněním jednoho inzerátu realitní agentury Gaudi v IL zdarma
Odbor kancelář starosty
• rada souhlasí s pořádáním akce „Den úředníků“ v termínu září 2008
Technické služby
• rada souhlasí s uzavřením smlouvy o odebírání odpadních vod přivážených fekálními
vozy na ČOV Černošice
• rada souhlasí s provedením výpomocných
prací pomocí mechanizace technických služeb
k dobudování víceúčelového dětského hřiště
(pískoviště, houpačka a stůl na stolní tenis)
za kabinami SK Kazín a úpravou terénu pro
vybudování petangového hřiště
• I. rada souhlasí s účtováním částky 1 600 Kč/
hod. za činnost čisticího stroje
Odbor kancelář tajemníka
• I. rada schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2005, kterou se stanoví pravidla o pohybu psů na veřejném prostranství,
a doporučuje ji zastupitelstvu ke schválení; II.
rada ukládá odboru Kancelář starosty zajistit
vyvěšení OZV na úřední desce
• I. rada schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2008, o zákazu spalování rostlinných materiálů, a doporučuje jej zastupitelstvu
ke schválení; II. rada ukládá odboru Kancelář
starosty zajistit vyvěšení OZV na úřední desce
• I. rada schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky, o zákazu použití některých druhů paliv
pro malé spalovací zdroje znečištění, a doporučuje předložit jej zastupitelstvu a ukládá právnímu oddělní uveřejnit návrh s komentářem
k diskusi v IL; II. rada ukládá odboru Kancelář
starosty zajistit vyvěšení OZV na úřední desce
• rada souhlasí s předloženou nabídkou na
zpracování Strategie rozvoje městského úřadu
Černošice

Městská policie
rada bere na vědomí zápis z jednání zástupců města se zástupci chatových osad
Odbor životního prostředí
• rada ve věci Likvidace havárie (pozemek č.
parc. 1363 v kat. ú. Mníšek pod Brdy – znečištění vody ve studni ropnými látkami) schvaluje, aby z prostředků havarijního fondu pro
ochranu jakosti vod Středočeského kraje bylo
městu Černošice uhrazeno 36 430,60 Kč
Různé
• rada bere na vědomí Zápis ze zasedání Svazku obcí – Region Dolní Berounka, konaného
dne 11. 4. 2008 v Karlíku
• I. rada nesouhlasí s návrhem, aby doprava
školním autobusem byla pro děti z Černošic
zdarma; II. rada bere na vědomí zápis ze
13. jednání komise školské a pro mládež
• rada bere na vědomí Zápis z valné hromady
občanského sdružení Spolek pro partnerství
evropských měst
• I. rada ukládá odboru dopravy přezkoumat
možnost přečíslování nebo jiného označení
okružní linky č. 415, zjistit možnost přímého
spojení Mokropsy – Vráž; II. rada bere na
vědomí Zápis ze 16. schůze komise sociální
a zdravotní
• rada ukládá odboru dopravy požádat Ropid o navýšení počtu automatů na prodej jízdenek PID
• rada ukládá odboru investic vypracovat odhad nákladů na vybudování odstavného parkoviště pro nákladní automobily u budoucí
čerpací stanice.

•

40. schůze rady města
konaná 9. června 2008
Odbor investic a správy majetku
rada souhlasí se zasklením terasy rodinného
domu č. p. 1167 v Kladenské ulici podle předložené dokumentace
• rada souhlasí se změnou stavby rodinného
domu na pozemku parc. č. 2703/14 v Kladenské ulici před dokončením (změna užívání

•

39

z radnice
pracovny jako ordinace) podle předložené
dokumentace
• I. rada ve věci Nástavba nákupního střediska – Karlštejnská ulice konstatuje, že stavba
svým charakterem a rozsahem nezapadá do
zastavovaného území; II. rada doporučuje
přepracování projektu zejména s ohledem na
propočet řešení dopravy v klidu a se zahrnutím podmínek ÚP na zeleň; III. rada ukládá
odboru investic svolat schůzku s investorem
• rada nesouhlasí s dělením pozemku parc.
č. 1489 mezi ulicemi Mánesovou a Alešovou
podle předložené situace
• rada souhlasí se stavbou komunikace
a plynovodního řadu v Hradecké ulici podle
předložené dokumentace za podmínky, že
výlučným investorem bude žadatel a stavby
budou po dokončení darovány městu
• rada souhlasí se stavbou kanalizačního, vodovodního a plynovodního řadu a přípojek
k pozemkům v oblasti Chebská – Kladenská
za podmínky, že výlučným investorem bude
žadatel, a stavby kanalizačního, vodovodního
a plynovodního řadu budou po dokončení
darovány městu
• rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě NN
pro pozemek parc. č. 2702/4 v Kladenské ulici
podle předloženého návrhu; pokud nebude
přípojka realizována před rekonstrukcí komunikace Kladenská, je nutné pro vedení kabelu
položit chráničku na náklady investora; po dokončení rekonstrukce bude na povrch komunikace Kladenská vyhlášena stavební uzávěra
• rada nesouhlasí s přístavbou rodinného domu č. p. 428 v ulici Dr. Janského podle předložené dokumentace
• rada souhlasí s přístavbou rodinného domu
č. p. 1644 v Nádražní ulici podle předložené
dokumentace
• rada souhlasí s vypracovanou projektovou dokumentací pěšího propojení ulic V Horce, Pod
Horkou a Komenského a ukládá odboru investic
zařadit tuto akci do plánu investic na příští rok
• rada souhlasí s přístavbou rodinného domu
č. p. 1120 v Kladenské ulici podle předložené
dokumentace
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• rada souhlasí s poskytnutím příspěvku ve
výši 17 000 Kč na vybudovanou tlakovou kanalizační přípojku k rodinnému domu č. p. 724
v Lipové ulici
• rada souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě na připojení dvou odběrných míst
pro pozemky v oblasti Vápenice
• rada souhlasí s přeložkou rozvodu veřejného
osvětlení a městského rozhlasu ze soukromého
pozemku parc. č. 4351 v Radotínské ulici za cenu 22 714 Kč (bez DPH)
• rada souhlasí s odkoupením pěti sloupů pro
vedení veřejného osvětlení a městského rozhlasu v Šeříkové ulici
• rada bere na vědomí Žádost o rekonstrukci
ulice Majakovského v úseku Husova – Smetanova, realizace rekonstrukce závisí na finančních možnostech města
• I. rada souhlasí s provedenou kontrolou
a čištěním kanalizačního potrubí u budovy
ZUŠ; II. rada ukládá odboru investic navrhnout postup řešení
• rada souhlasí se zpracováním projektového
dodatku na půdorysný posun komunikace
Kladenská v úseku Chebská – Školní podle
cenové nabídky
• rada ve věci Koordinace akcí Obnova povrchu komunikace Karlštejnská a Obnova chodníků tamtéž souhlasí s technickým řešením návaznosti rekonstrukcí komunikace a chodníků
a s cenovou nabídkou na úpravu PD
• I. rada ve věci Výběr zhotovitele ulice Zvonková vybírá nabídku fy EKIS, a. s., v celkové
ceně 1 963 761,05 Kč (bez DPH); cena nezahrnuje skládkovné (přebytečná zemina bude
použita na val B+R); II. rada bere na vědomí,
že rekonstrukce komunikace Zvonková je
realizována s finanční spoluúčastí vlastníků
přilehlých nemovitostí ve výši 1 020 000 Kč
• rada ve věci Rekonstrukce ulice Kladenská
– vyhlášení výběrového řízení – jmenování
sloučené komise pro otevírání obálek a hodnocení došlých nabídek souhlasí s navrženým
složením sloučené komise
(pokračování na str. 50)

z radnice

Na zahradní párty se tančilo, hrálo, malovalo i prodávalo

Krásnou odpolední zahradní slavnost
nazvanou Otevřená vrátka uspořádali
18. června paní učitelky a žáci Základní umělecké školy. Pro návštěvníky byl
připraven pestrý hudební, taneční a výtvarný program s výstavou maleb, kreseb
a keramických výrobků žáků výtvarného

oddělení, kteří svá umělecká dílka nabízeli
příchozím ke koupi. Součástí programu
byla i výtvarná dílna, v rámci které zdobili
malí výtvarníci podle zadání paní učitelky
Bláhové různými technikami své zahradní
vandrovní knížky. Když se dílko podařilo,
následovala sladká odměna.
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z radnice

Ptáci v zahradě

Mnozí živočichové, kteří člověka u jeho sídlišť provázeli po staletí, najednou
rychle mizí. Přitom přítomnost mnohých z nich na naší zahradě je prospěšná,
naši zahradu oživí a můžeme se bavit jejich pozorováním s vědomím, že jsme
udělali něco pro naši přírodu a tím i pro nás samé.
Specifickou skupinou jsou volně žijící jejich rodiče jim shánějí potravu. V období
ptáci. Většina z nich je všežravá či maso- hnízdění je nutné dávat pozor při sekání
žravá, tzn. živí se hmyzem, jako jsou mšice, trávníků, zda se zde nějaké ptáče neskrývá.
dřevokazní brouci, molice apod., či bezob- Jejich způsob obrany totiž funguje tak, že
ratlými živočichy, jako jsou housenky, šne- se přitisknou k zemi, nehýbají se a čekají,
ci a slimáci. Někteří větší dravci pak loví zda je predátor takto mine.
i větší živočichy, zejména hlodavce. Chrání
Napajedla jsou důležitá
tak především rostliny a plodiny, které na
Na zahradě můžeme umístit například
zahradě chceme pěstovat, i dřevěné stavby
malé napajedlo nebo mělké koupaliště,
naší zahrady. Soužití ptáků s člověkem je
které je pro ptáky důležité. Pokud mají
oboustranně prospěšné.
možnost přijímat vodu z napajedla, nepoPtáky chrání zákon
třebují na jaře tolik ozobávat pupeny stroVšichni volně žijící ptáci na území Čes- mů a keřů. Napajedlo je vhodné umístit
ké republiky podléhají zákonné ochraně na volnou plochu, aby ptáci mohli zjistit
– zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody případné blížící se nebezpečí. Koupání
a krajiny. Podle tohoto zákona je zakázá- v mělké misce s vodou jim pomáhá zbavono úmyslné usmrcování a odchyt volně vat se parazitů a tím přispívá i ke zlepšení
žijících ptáků, ničení jejich hnízd a vajec zdravotního stavu populace a omezení
či odstraňování i zdánlivě opuštěných možností šíření různých chorob. Napajedla
hnízd. Některé druhy ptáků se vrací do lákají i mnoho jinak skrytě žijících druhů
svých starých hnízd periodicky (vlaštovka ptáků, které tak máme možnost začít poobecná), jiné druhy k hnízdění využívají zorovat. Vodu v napajedlech je ale třeba
přednostně opuštěná hnízda jiných druhů minimálně jednou za 12 dní měnit, aby se
nestala místem líhnutí larev komárů nebo
(například kalous ušatý).
Dále je zákonem zakázáno rušit ptáky místem pro rozvoj nemocí.
během doby rozmnožování a odchovu
mláďat.

Je důležité vědět, že mnoho druhů ptáků svá mláďata nekrmí po celou dobu
odchovu v hnízdech, ale mláďata z hnízd
vyhazují a dokrmují je na zemi. Proto
v době hnízdění je vhodné mít na zahradě
místa s vyšší nesekanou trávou, hromady
dřeva, polorozpadlé zídky, keřové porosty
nebo jen hromadu listí, kde se mláďata
mohou schovat před predátory, zatímco
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Ptáky také můžeme v zimě a na jaře
přikrmovat. Tím se naučí do naší zahrady
létat a budou nám pomáhat v boji proti
zahradním škůdcům.

Važme si našeho přírodního dědictví
a jeho rozmanitosti a pomáhejme ho
uchovat především svojí ohleduplností
a zájmem i pro další generace, které přijdou do našich zahrad po nás.
Ing. Hana Benešová, vedoucí odd. ochrany
přírody, odbor životního prostředí

z radnice

Nová mateřská škola bude pro zhruba osmdesát dětí
Dalším významným projektem, který
chce město realizovat za pomoci fondů
z Evropské unie, a to využitím Regionálního operačního programu Střední Čechy, je
výstavba nové mateřské školy, jejíž vizualizaci najdete na následující dvoustraně. Pro
tuto školku byl vytipován vhodný a velmi
pěkný pozemek Na Vápenici nedaleko
mokropeské základní školy, který nabízí
dostatečnou rozlohu jak pro vybudování
školky pro zhruba osmdesát dětí, tak i pro
vybudování krásného zázemí. Rozlehlá
zahrada na mírném svahu v nádherném

prostředí bude obsahovat venkovní učebnu, zákoutí pro hry a další prvky.
Budova bude disponovat všemi prostory, které mateřská školka vzhledem ke
složitým ergonomickým a hygienickým
předpisům musí mít. Budou zde tři učebny
se specializovanými koutky, vlastní kotelna, výtah a další široké technické zázemí.
U školky bude parkoviště pro rodiče, kteří
přivezou děti svými vozidly.
Ing. Jan Skalický,
vedoucí odboru investic a správy majetku

Vycházeli jsme ze zkušeností paní ředitelky

J

e velmi důležité,
že záměr projektu na výstavbu
nové
mateřské
školy Na Vápenici je od počátku
konzultován s paní ředitelku Mandovou z Mateřské
školky Topolská,
která má mnohaletou zkušenost s řízením
tohoto školního zařízení. Veškeré uspořádání, velikosti místností, dispozice jednotlivých místností a další jsou s ní probírány
a projektant všechny tyto připomínky
zapracovává do projektu. Provoz mateřské
školky je totiž poměrně komplikovaný.
Děti například přicházejí do školky, ráno
se scházejí v jedné třídě, pak odcházejí
do svých tříd a poté jdou ven, a přitom je
nutné, aby všechny cesty zůstaly neustále
čisté, nesmí se křížit, prostě jde o spoustu
praktických věcí, a jsem velmi ráda, že
paní ředitelka s námi na projektu spolupracuje. Je to nesmírně cenné, v podstatě
to nemůže nahradit žádný z nás.

Tématicky zaměřené třídy
Každá ze tříd bude mít tématicky zaměřený koutek, proto se projektují o něco
větší, než vyžaduje norma. Jedna třída by
měla být zaměřena na tělovýchovné činnosti, druhá na výtvarné a třetí třída by
měla být zaměřena na hudební činnosti.
Děti budou moci přecházet bez toho, aby
bylo nutné přenášet i příslušné pomůcky.
Třída bude k této potřebě již uzpůsobena.
Společná kuchyně
Ještě bych ráda zmínila jednu věc, a to
je vývařovna. Provoz vývařovny a její zařízení musí splňovat mnoho hygienických
nároků, které se od našeho vstupu do Evropské unie ještě výrazně zvýšily. Z tohoto
důvodu jsme se rozhodli pro společnou
kuchyni, a to v základní škole. Kuchyně
bude zrekonstruována tak, aby měla dostatečnou kapacitu jak pro školu, tak pro
nedalekou nyní připravovanou školku.
Myslím si, že je to správné rozhodnutí
a odrazí se to i na budoucích provozních
nákladech.
Helena Langšádlová, místostarostka
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Studie nové mateřské školky

z města a okolí

Slovo má architekt Karel Veselý – spoluautor projektu
BIKE AND RIDE Černošice, předpolí Mokropeského nádraží
Je mi velkou radostí představit Vám všem, budoucím uživatelům tohoto nově
upraveného území, projekt „BIKE AND RIDE Černošice, předpolí Mokropeského
nádraží“. Tuto radost mám s kolegou arch. Martinem Olivou o to větší, že se jedná
o zcela jiný projekt, než se kterými se setkáváme v každodenním životě a při kterém
se podařil nevídaný počin pro Černošice. Ale vše popořádku.
Často se setkávám v mnoha vesnicích
Vznikne tak necelý hektar převážně
a městech při záměru vybudovat nějakou parkové úpravy s ústředním prostorem
budovu (nákupní centrum, obytný dům, pro relaxační pobyt, celý upravený prokancelářský objekt...) či soubor budov stor představuje přes 3 hektary. V tomto
s protesty poukazujícími na nesouhlas se velkém území bude postaven malý dvojzahušťováním intravilánu obce, ubíráním podlažní objekt – INFOBOX velikosti
zeleně či nepřiměřenému nárůstu par- rodinného domu o zastavěné ploše
kovacích míst. Tento silný nesouhlas se 132 m² který bude nabízet občerstvení,
vyskytuje dnes již bez ohledu, jestli bude kvalitně provedené veřejné záchodky
mít budoucí stavba veřejně prospěšnou s možností využívání osobami s tělesfunkci či majoritně soukromou. Skoro ným postižením a v patře infocentrum,
vždy zaznívají návrhy k vybudování tak které bude sloužit k mnoha rozličným
či onak zelených ploch – parků. A to se účelům: podávání informací ve spojizase střetává s realitou – typickým proti- tosti se železnicí, turistické informace,
argumentem je: Ale ano, vytvoříme vám pobytový prostor (čekárna), místo sezde třeba pětikilometrový park, ale kdo jej
tkávání obyvatelů Černošic v alternativzaplatí a z čeho se na něj vydělá? Realita
ním prostředí, než je pohostinství apod.,
je proto taková, že se nově budují parky
mohou zde posedět např. při čaji nebo
pouze v rámci větších obytných či admis sebou přineseném občerstvení. V nenistrativních celků, a to navíc ve velkých
poslední řadě je tento prostor důležitý
městech. Kromě výjimek, kterou je i propro fungování B&R: tento systém, kdy
jekt BIKE AND RIDE Černošice.
se pro cestu do/z Prahy využívá vlakoCo je hlavní myšlenkou projektu?
vé spojení a na/z nádraží se dopravuje
Naplnit přání, která zaznívají často cestující na svém kole, má úskalí v situa v mnoha městech, a zde se je podaří re- acích, kdy vystoupíte z vlaku a zastihne
alizovat: vybudovat park doprovázený od- Vás dešťová přeháňka. Pro tyto účely,
počinkovou plochou s vodním meandrem zvlášť v chladnějších měsících, je třeba
a místem nabízejícím servis pro několik poskytnout chráněný příjemný prostor
zájmových skupin, především cestující pří- pro její přečkání, který neodradí cestujíměstskou železniční dopravou, cyklisty vyu- cí a nepovede k tomu, že napříště raději
žívající systém B&R, cyklisty – turisty, děti ze zvolí osobní automobil.
sousedící základní školy hledající příhodné
Cíle se nám podařilo naplnit
místo pro posezení a občerstvení, ale v nepoPři projekčních přípravách jsme si vyslední řadě i maminky s dětmi či starší spoluobčany. Nezapomnělo se ani na pro dané tkli několik cílů, které se nám podařilo
místo přiměřený počet parkovacích míst.
naplnit:
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1. Být ohleduplný ke stávající zeleni
v místě, zejména učinit návrh tak, aby
se z množství stávajících vzrostlých
stromů nemuselo kácet více než 5 kusů.
Ve výsledku kácíme pouze 2 stromy,
z toho jeden je malý náletový zákrsek.
2. Zakomponovat projekt do urbanistické osnovy této části města. Jsme
v blízkosti jednoho ze tří současných
center Černošic – Mokropes. Centrum
je vytyčeno budovami základní školy
s předpokládaným rozvojovým územím
pod nimi dle územního plánu s odezvou
v historickém Masopustním náměstí.
B&R se nachází na jeho kompoziční
západo-východní ose a odehrává se na
ní i citypoint – pobytové a odpočinkové
místo s vodním meandrem.
3. Vyhovět parametrům navrhované
změny územního plánu více oddělující zelení okolní obyvatele. Tento cíl
nebylo obtížné splnit, protože v samém
principu našeho řešení bylo aktivní zakomponování velkého množství bylin,
keřů a stromů ve spojení se zajímavými
terénními úpravami do návrhu. Opírali
jsme se při tom o zkušenosti od nás,
ale i z Německa a Francie – to zejména
s pojednáním valů a zídek z drátěných
košů pro pnoucí zeleň.
4. Minimalizovat finanční náročnost realizace. Tento princip nás vedl především k nepoužívání drahých materiálů,
omezit technické vybavení INFOBOXU
a umístit jej na takové místo, které by
znamenalo redukovat délku přípojek.
Přesto jsme zvolili vyšší úroveň v použité dlažbě, kvalitní a dostatečné množství zeleně a nevypustili jsme takové
prvky, jako je venkovní posezení či
vodní meandr, který se stane bezpochyby hlavní atrakcí pro děti.

Projekt a otázky veřejnosti
Častokrát při představování projektu nám lidé kladli otázky. Jednak proč
je kompozičně návrh učiněn tak jak je,
proč je INFOBOX natočený právě takto,
proč dva valy na sebe navazují a mají
právě takový tvar, jaký mají a pod. Musím říci, že verbální popsání tohoto by
dalo na samostatný článek, a navíc jsem
přesvědčen, že při pobytu v tomto prostoru nebo podíváním se na celkovou
situaci není třeba dlouhého vysvětlování, proto napíši několik hesel, která
jsou klíčem k dané geometrii řešení:
urbanistická osa škola, zastávka, řeka,
dále pak směr železnice, průsmyky
do přilehlých ulic, vazba na zastávku,
organický prvek spojující všechny
funkce. A také stávající objekt, ležící
zhruba proti železniční budově a který
je obydlen – původně postavený jako
provizorní zázemí staveniště, jež není
překážkou pro realizaci projektu, pouze
by se při jeho setrvání upravil tvar valu
a vodního meandru.
Druhá otázka se váže na finanční
zajištění projektu. Zde hrála klíčovou
úlohu možnost přihlásit projekt do financování ze zdrojů Evropské unie, což
znamenalo pro město velice náročnou
byrokratickou agendu. Toto úsilí se
však vydařilo, projekt byl po stránce
obsahové i cenové přiměřenosti v rámci
doupřesnění přijat, což znamená jednak
poprvé čerpání Černošic z těchto fondů,
jednak možnost vůbec tento projekt realizovat.
Přeji všem, kteří budou tímto místem
v budoucnu procházet či projíždět či
v něm budou pobývat, plného nabytí sil
a mnoho příjemných zážitků!
Ing. arch. Karel Veselý, in.Spira Group
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Situace BIKE AND RIDE,

LEGENDA
1. etapa
2. etapa

rok 2010

informace
(pokračování ze str. 40)
• I. rada ve věci Výběrové řízení na dodavatele
služeb provozování VaK města Černošice – navrhované parametry výběrového řízení, zadávací dokumentace a návrh seznamu oslovovaných
zájemců souhlasí se zněním zadávací dokumentace a souhlasí s oslovením uvedených 5 firem;
II. rada ukládá odboru investic zajistit výběrové
řízení na dodavatele služeb VaK ve spolupráci
s firmou CPS – Consalting, s. r. o.
• I. rada ve věci Telemetrie – optimalizace odběru vody bere na vědomí, že dle dodané analýzy
dojde instalací telemetrie k výrazné úspoře finančních nákladů za nákup pitné vody dodávané
z Prahy; II. rada vybírá nabídku fy Aguaconsult,
s. r. o. (v ceně 693 500 Kč bez DPH)
• I. rada ve věci studie Informačního a navigačního systému města Černošice, návrh
trasování naučných stezek, schvaluje návrh
studie; I. rada ukládá odboru investic předložit
3 nabídky na zpracování dokumentace pro výběr dodavatele včetně výkazu výměr a odhadu
cenových nákladů na vypracování informačního systému; III. rada souhlasí s navrženým
trasováním naučných stezek na území města
Černošice; IV. rada pověřuje vedoucího odboru kultury jednáním s majiteli nových vil za
účelem získání jejich souhlasu se zveřejněním
informací na mapě (naučné stezce)
• I. rada ve věci Pěší bulvár Střední a navazující prostory – návrh koncepce řešení souhlasí
s koncepcí úprav a ukládá odboru investic
neprodleně konzultovat předložený návrh
s památkáři; II. rada ukládá odboru investic
předložit 3 nabídky na vypracování dokumentace v potřebném rozsahu dle podmínek výzvy
dotačního programu a v souladu se schválenou koncepcí vybraných prostor
• rada ve věci Urbanistické řešení prostoru – studna v ul. Na Skále vybírá variantu č. A jako podklad
pro dopracování prostoru u ulice Na Skále
• I. rada bere na vědomí informaci odboru
investic k problematice řešení obecních bytů a výstavby obytného domu – Mokropsy.;
II. rada ukládá právničce města předložit
závazné právní stanovisko k řešení problema-
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tiky obecních bytů a návrh postupu města pro
řešení projektu Bytový dům Mokropsy
• rada ukládá odboru investic předložit tři nabídky na opravu vodovodu v Puškinově ulici
• I. rada v souladu s usnesením zastupitelstva
města ze dne 12. 5. 2008 potvrzuje vůli Města
Černošice přijmout dotaci a souhlasí s přijetím dotace na akci Bike and Ride Černošice
z Regionálního operačního programu NUTS
II Střední Čechy; II. rada souhlasí s podpisem
smlouvy o poskytnutí dotace z ROP NUTS II
Střední Čechy
• I. rada doporučuje zastupitelstvu projednat
a schválit bezúplatné nabytí pozemku vedeného v katastru nemovitostí KÚ pro Středočeský
kraj, Katastrálního pracoviště Praha-západ pro
obec a k. ú. Černošice parc. č. 857 o výměře
17 m² v obci a k. ú. Černošice, zaps. na listu
vlastnickém 1576, a to uzavřením darovací
smlouvy s jejím vlastníkem tak, jak výše uveden; II. rada ukládá PhDr. Michalu Jiroutovi,
místostarostovi města, zajistit projednání tohoto usnesení rady města zastupitelstvem
• I. rada po projednání ruší svá usnesení
č. 2.1.29 ze dne 11. 6. 2007 a č. 2.1.38 ze dne
22. 10. 2007; II. rada doporučuje zastupitelstvu
zrušit jeho usnesení č. 41/9 a č. 42/9 ze dne
19. 11. 2007 a projednat a neschválit prodej
pozemků parc. č. 4046, parc. č. 4047 a parc.
č. 4049/16 – všechny v obci a k. ú. Černošice,
a garáže na pozemku parc. č. 4047 k. ú. Černošice; III. rada doporučuje zastupitelstvu
projednat a schválit darování stavby garáže
na pozemku parc. č. 4047 v k. ú. Černošice;
IV. rada ukládá místostarostovi PhDr. Michalu Jiroutovi zabezpečit projednání bodu
zastupitelstvem města; V. rada žádá tajemníka
městského úřadu o sdělení, v jakém termínu
bylo reagováno na dopis – v případě, že nebyl
dodržen termín, vyvodit důsledky
• rada souhlasí s bezúplatným převodem pozemků pod komunikacemi č. parc. KN 367/2,
539/2, 657/2, 2279/2, 2522/16 a 4100/2 v k. ú.
a obci Černošice od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových a doporučuje
zastupitelstvu města ke schválení

z radnice

Odbor kancelář starosty
I. rada souhlasí s přijetím daru – osobní vůz
Ford Mondeo, který SDH Černošice – Mokropsy zakoupil z vlastních finančních prostředků (sběr kovového odpadu); II. rada ukládá
právnímu oddělení připravit návrh darovací
smlouvy na toto vozidlo; III. rada ukládá finančnímu odboru zaevidovat toto vozidlo do
majetku města
Finanční odbor
• rada souhlasí s financováním rekonstrukce
několika místností v ZŠ Černošice v rozsahu do
205 tis. Kč z investičního fondu základní školy
Odbor kancelář tajemníka
• rada schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky,
kterou se stanoví místní koeficient pro výpočet
daně z nemovitostí, a doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení; místní koeficient daně
z nemovitosti navrhuje stanovit ve výši 3
• rada schvaluje návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví koeficient pro výpočet
daně z nemovitostí u některých staveb, a doporučuje ji zastupitelstvu města ke schválení
• I. rada schvaluje nařízení č. 1/2008, kterým
se ruší nařízení rady č. 1/2005, jímž se stanoví
podmínky pro spalování rostlinných materiálů
a zákaz jejich spalování; II. rada ukládá odboru kancelář starosty zveřejnit text nařízení
na úřední desce, nejpozději do 3 dnů ode dne
vyhlášení zaslat text nařízení krajskému úřadu
a zajistit podpisy starosty a místostarosty/ky
• rada bere na vědomí Právní stanovisko k čl. 16
odst. 2 Smlouvy uzavřené mezi Městem Černošice a společností Aquaconsult, spol. s r. o., dne
24. 10. 2004 a doporučuje předložit informaci
zastupitelům na 13. zasedání zastupitelstva
města
Městská policie
• rada schvaluje Program prevence kriminality
Odbor kultury
• rada souhlasí s přijetím dotace 10 000 Kč od
Středočeského kraje na pořízení knihovnického mobiliáře
• rada souhlasí s přijetím dotace 10 000 Kč od Středočeského kraje na konání akce Mariánská pouť

•

• rada souhlasí s uzavřením partnerské
smlouvy mezi městem Černošice a Powiatem
Oleśnica a doporučuje zastupitelstvu města ke
schválení
• rada souhlasí s pronájmem 10 výstavních
panelů žadatelce
• rada souhlasí s příspěvkem 3 000 korun
a se zajištěním jedné mobilní toalety pro akci
Turnaj Street Černošice
• rada souhlasí se zapojením města do připravovaných dotačních titulů v rámci mikroregionu Dolní Berounka
• rada souhlasí s přijetím dotačního titulu určeného pro park za DPS
Různé
• rada stanovuje tyto termíny pro konání schůzí rady města: 14. 7. 2008; 11. 8. 2008; 1. 9. 2008
• rada bere na vědomí zápis ze schůze Komise
školské a pro mládež a souhlasí s navrženou
výší odměn ředitelům školských zařízení
• rada ve věci Výpověď krámku – hasičská
zbrojnice ukládá právnímu oddělení připravit
ukončení nájemního vztahu
• rada bere na vědomí Zápis z komise životního prostředí
• rada bere na vědomí Vyhodnocení dotazníkového průzkumu ohledně spokojenosti
chodu DPS
• I. rada souhlasí s prodejem dvou požárních
vozidel CAS 25 Š706 RTHP za navržené ceny;
II. rada pověřuje právní oddělení vypracovat
kupní smlouvy
• rada bere na vědomí Informace o přijímacím
řízení do MŠ
• rada schvaluje předložený záměr ZŠ a souhlasí se zvýšením poplatku za školní družinu
na 280 Kč měsíčně s účinností od 1. 9. 2008
• rada souhlasí s příspěvkem Skupině historického šermu Alotrium na úhradu pohonných
hmot pro 2 vozidla na cestu do Olešnice
(v celkové výši 7 000 Kč)
• rada ukládá technickým službám opravit
dešťový svod V ulici V Horce, který je umístěn
napříč komunikací.
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Císaři Karlu IV. se v Černošicích dostalo velkolepého přivítání
Ještě pestřejší a početnější než ten loňský byl průvod císaře římského a krále
českého Karla IV., který – doprovázen
svou gardou rytířů z černošické skupiny
historického šermu Alotrium – se na cestě na Karlštejn zastavil 6. června v Černošicích, aby pozdravil místní lid. A uvítání
se mu dostalo vpravdě královského. Přišli
jej pozdravit nejen purkmistr a konšelé,
ale i početné obyvatelstvo města.
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Nejvíc si však krásného odpoledne
užila černošická drobotina, která se po
celou dobu čekání na královský průvod
na hřišti u Berounky náramně bavila.
Odbor kultury spolu se skupinou historického šermu Nevers a místním Sokolem pro ně připravil radovánky všeho
druhu. A tak se šermovalo, střílelo z praku, prolézalo, ale také hodovalo a zpíva(sj)
lo.

z města a okolí
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SK Černošice – hodnocení právě uplynulé sezóny 2007/08
A mužstvo – Po nepovedeném podzimu hrálo naše mužstvo o záchranu
v soutěži. Ovšem výkony a hlavně výsledky z jarní části soutěže nás vynesly
do horních pater tabulky, takže konečné
6. místo je velmi solidní. Nejlepší střelci:
Stoulil L. 20, Červený J. a Pařík M. 6 gólů.

Přípravka – Naši nejmladší fotbalisté
skončili na krásném třetím místě. O lepší
umístění je připravily jen dvě smolné remízy v domácím prostředí.

Dorost – Od nové sezóny konečně
přihlásíme do soutěže i mužstvo dorostu. Zájemci (hráči narození 1. 1.
B mužstvo – Tady se hodnotí umístění 1990 a mladší) se mohou hlásit na tel.:
a výkony mužstva mnohem hůř. Po pod- 606 444 134 Petr Jahelka, 606 900 046 Vít
zimu to vypadalo na umístění ve středu Voráček.
tabulky, jaro však ukázalo „kvalitu“ týmu.
Přijďte hrát za SK Černošice
Pouhé tři výhry nás zařadily až na chvost
Žáci, kteří mají zájem nastupovat
tabulky. Nejlepší střelci: Rakušan D. 8,
v našem klubu a jsou narození 1. 1.
Svoboda J. a Zelenka T. 7 gólů.
Žáci – Premiérová sezóna dopadla 1994 a mladší, se mohou hlásit na tel.:
dobře. Na to, že jsme v naší skupině měli 602 681 629 Martin Pařík, 777 268 495
suverénně nejmladší mužstvo, jsme bě- Radek Záhorský.
hem jarní sezony dokázali opustit posledPřípravkáři (narození 1. 1. 1998 a mladní místo a skončili čtvrtí. Za odvedenou ší) se mohou hlásit na tel.: 603 193 320
práci v tréninkovém procesu a zápasech Martin Vodička.
patří poděkování trenérům M. Paříkovi
Za SK Černošice Petr Jahelka,
sekretář oddílu kopané
a R. Záhorskému.
A mužstvo
Rk.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Tým
Jeneč
Dobřichovice
Jinočany
Průhonice
Zvole
Černošice
Č. Újezd
Hostivice
Choteč
D. Břežany
Úhonice
Čisovice
Statenice
Jesenice B

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

+
20
20
16
11
11
11
10
9
9
8
8
8
6
5

0
4
4
3
7
5
5
6
6
3
4
3
2
3
5

–
2
2
7
8
10
10
10
11
14
14
15
16
17
16

Skóre
91: 27
79: 24
66: 38
62: 42
73: 57
47: 41
41: 42
38: 52
54: 80
44: 61
43: 49
48: 74
36: 79
23: 79

Body
64
64
51
40
38
38
36
33
30
28
27
26
21
20
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Žáci

B mužstvo
Rk. Tým

Záp +

0

–

Skóre Body

1.

Hvozdnice B 26 21 2

3

102: 33 65

2.

Vonoklasy B 26 19 2

5

104: 46 59

3.

Klínec

26 15 4

7

74: 39 49

4.

Čisovice B

26 15 4

7

82: 59 49

5.

Všenory B

26 14 6

6

79: 52 48

6.

Řevnice B

26 14 3

9

74: 44 45

7.

Mníšek B

26 13 1 12

75: 56 40

8.

Měchenice B 26 11 4 11

74: 85 37

9.

Kazín B

26 11 3 12

10. Dobřichovice B 26

7

5 14

11. Kytín

69: 67 36
62:107 26

26

7

4 15

49: 56 25

12. Černošice B 26

7

3 16

51: 79 24

13. Davle B

26

4

2 20

26:122 14

14. Horoměřice B 26

2

1 23

29:105 7

Rk.
1.
2.
3.
4.
5.

Tým
Kazín
Čisovice
Dobříč
Černošice
Jinočany

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

Tým
Lety
Roztoky
Černošice
Hostivice
Dobřichovice
Řevnice
Rudná
Vonoklasy
Č. Újezd
Kazín

Záp
16
16
16
16
16

+
15
11
6
4
3

0 – Skóre Body
0 1 133: 21 45
0 5 88: 28 33
1 9 57: 94 19
0 12 29: 87 12
1 12 35:112 10

Přípravka
Záp
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

+
18
13
12
12
8
6
7
4
2
1

0
0
1
2
1
1
4
1
2
1
1

– Skóre Body
0 183: 4 54
4 100: 36 40
4 95: 34 38
5 77: 27 37
9 70: 56 25
8 50: 46 22
10 41: 77 22
12 19:119 14
15 19:126 7
16 9:138 4

Úspěšné jaro nejmladších fotbalistů. Po statečném sportovním boji se naši nejmladší
fotbalisté z přípravky SK Černošice umístili na krásném třetím místě v celkové soutěži
přípravek. Gratulace patří všem nadšeným malým fotbalistům za bojovnost, sportovního
ducha a nezapomenutelné sportovní zážitky. Poděkování patří především trenérovi Martinovi
Vodičkovi, který dlouhodobou a systematickou prací má na dobrém výsledku výrazný podíl.
Dobrý výkon je příslibem i do další sezóny, která se rozjede hned první týden v září. A tak
všem fotbalistům krásné prázdniny a nezapomeňte trénovat!
A. Kratochvílová
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Inline Černošice 2008 aneb Odpoledne na kolečkových bruslích
Město Černošice připravilo
pro vyznavače jízdy na kolečkových bruslích (Inline)
již 2. ročník černošické míle.
Akce se uskuteční odpoledne
v sobotu 6. září na kvalitním
asfaltovém povrchu ulice Zd.
Lhoty v úseku od černošické
železniční zastávky po ulici
Říční. Všichni jste zváni k účasti na volné projížďce a posléze
i časovce jednotlivců nazvané
Černošická míle. Bez ochranné
přilby se nebude moci závodník postavit na start. Letos už
se bude soutěžit ve všech kategoriích. Dítě či senior, pro každého se nějaká kategorie najde.
Kulturní program a občerstvení
je zajištěno. Po skočení závodu
pokračujeme inline exhibicí
v městském skate parku a závěrečnou afterparty na městské pláži v Mokropsech. Bližší informace získáte na tel. 251 641 116 nebo 602 200 817, mail:
Za odbor kultury Pavel Blaženín
pavel.blazenin@ mestocernosice.cz.

Ulice Zd. Lhoty bude v sobotu 6. září uzavřena
V sobotu 6. 9. od 14.00 do 18.00 bude z důvodu in-line závodu úplně uzavřena ulice Zd. Lhoty, a to v úseku od nádraží Černošice po nádraží Mokropsy. Prosíme vás, abyste respektovali dopravní značení a nevjížděli na závodní trať. Uzavřen bude rovněž železniční přejezd v ulici Školní, respektive
Říční ulice po křižovatku s ulicí Jasmínovou. U černošického nádraží bude
možné vjet pouze do Kazínské ulice. Obyvatelé ulic pod uzavřenou komunikací budou moci uzavírku objet přes Mokropsy. Obyvatele z ulice Zd. Lhoty
prosíme o trpělivost, neboť po dobu závodu budou muset svá motorová
vozidla nechat v garážích. Vyjet na komunikaci bude zakázáno. Děkujeme
(pb)
za pochopení.
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Výsledky výtvarné soutěže nazvané Život v pravěku
Chcete-li vidět, jak to vypadalo v pradávných dobách, stačí navštívit výstavku obrázků v černošické knihovně, kde v květnu proběhla výtvarná soutěž nazvaná Život v pravěku. Protože obrázků bylo hodně, rozhodli jsme se vylosovat pět vítězů a odměnit je
knihou. A zde jsou jejich jména: Jakub Černý, Jiří Soukup, Natalka Dvořáková, Zuzana
Barnawi a Helena Tučková. Gratulujeme a prosíme děti, které vyhrály, aby si přišly do
knihovny pro svou odměnu. Zároveň děkujeme všem malým účastníkům soutěže.
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Pět vítězných obrázků pravěkých zvířat.
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1 Výlet do Dětenic. V půli června si senioři z DPS a celých Černošic vyjeli na výlet do
Dětenic. Čekal tam na nás překrásný anglický park se vzácnými dřevinami a sochami,
zámek, pivovar a zámecké stáje s holštýnskými koňmi. V zámku nás ohromil vstupní
sál s loveckými překvapila šenkýřka v dobovém kostýmu s otázkou „Co chlastáš?“.
Nejprve nás to zarazilo, ale vzápětí jsme si uvědomili, že tak napodobuje středověkou
mluvu. Pak nás přivítala středověká krčma s pravou středověkou atmosféru, kde jsme
ochutnali pravé dětenické pivo. Po celkové prohlídce dětenického areálu jsme jeli do
Mladé Boleslavi, kde si někteří dali v hospůdce oběd, jiní v cukrárně dortík. Do Černošic
jsme se navrátili spokojeni a plni zážitků. Za všechny chci touto cestou poděkovat městu
Černošice za finanční pomoc na dopravu a umožnění krásného výletu, o který byl velký
zájem. Foto a filmový záznam z výletu najdete na webových stránkách pečovatelského
domu: www.dpscernosice.estranky.cz.
Miroslav Strejček, pracovník sociální péče
trofejemi, zbraněmi Maltézských rytířů a unikátní lodní děla, v zámeckém pivovaru nás zase

3 Koncert pro seniory. Koncem května se jídelna
DPS proměnila v koncertní síň. Koncert pro seniory
tu připravili žáci paní učitelky Dany Kláskové
z Řevnic a na flétnu děti doprovodil pan učitel
a sólista Vanderbrotových kostiček Ivan Vohrna.
Třináct malých muzikantů předškolního a mladšího
školního věku předvedlo zaplněnému sálu třicítku
hudebních čísel. Sálem nejprve zněly lidové písničky
hrané na housle, klavír i flétnu, poté je vystřídaly
vážnější a náročnější kousky od W. A. Mozarta, které
za kytarového doprovodu Ivana Vohrny na flétnu
zahrála Isabela Klvaňová. Paní učitelka Klásková na
závěr zahrála Sonátu pro sólové housle od Eugene
Ysaye a předvedla, jak budou její žáci hrát, pokud
budou pilně cvičit.
Beata Berníková
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Olešnice Poděbradů se stane partnerským městem Černošic
Přátelské vztahy mezi obyvateli našeho města a polské Olešnice trvají už více než dvacet
let. Není proto divu, že černošičtí zastupitelé na svém červnovém zasedání vyslovili souhlas
s uzavřením partnerské smlouvy mezi Městem Černošice a Powiatem (okresem) Olešnice. Dali
tak zelenou dalšímu rozvoji spolupráce zejména v kulturní, společenské a sportovní oblasti.
Jako nesporné datum první zmínky
o Olešnici (hlavní město Powiatu Oleśnica)
lze přijmout rok 1230. Tehdy Jindřich Bradatý v dokumentu vystaveným v tomto městě
uvádí mistra Tomáše jako faráře kostela
svatého Jana Evangelisty v Olešnici, vroclavského kanovníka, kancléře knížete Jindřicha
Bradatého. Po rozdělení Slezska byla Olešnice následně převedena vroclavskému knížeti
Jindřichovi III., který jí v roce 1255 přiznal
městská práva.
Od roku 1320 je hlavním městem knížectví a sídelním městem knížete Konráda I.,
dědice Polské Koruny. Po vymření olešnické
větve rodu Piastovců v roce 1492 přechází
knížectví do rukou českého krále Vladislava
Jagellonského. Ten jej po roce předává do
dočasné správy těšínskému knížeti Kazimírovi II. s tím, že i nadále zůstává generálním
královským místodržitelem Slezska a pobírá
příjmy plynoucí z knížectví.
Listinou danou v Budě 28. 4. 1495 vyměnil král s Jindřichem I., synem bývalého
českého krále Jiřího z Poděbrad, poděbradské panství za knížectví Olešnické
včetně Volova, k čemuž získal doplatek pět
tisíc kop českých grošů. Knížectví tímto
přechází do rukou Poděbradů. Po smrti
Jindřicha I., v roce 1498, vládli knížectvím
zembicko-olešnickým společně jeho synové – Albrecht, Jiří a Karel I. V roce 1511, po
smrti Albrechta, přebírá Karel I. celé dědictví a v roce 1515 zůstává jediným mužským
potomkem v knížecím rodu Poděbradů.
V roce 1512, při řešení finančních problémů, dává do zástavy okruh volovsko-vinský a v roce 1517 jej prodává. Na začátku
XVI. století staví pod presbytářem hrobku,
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která se následně stává rodinnou hrobkou
rodu olešnické větve Poděbradů.
Zlaté období v dějinách Olešnice
Po smrti Karla I. vládli po dobu šesti let
společně knížectvím olešnickým a zembickým jeho synové – Jáchym, Jindřich II., Jan
a Jiří II. Potýkajíce se s finančními problémy, již v roce 1542 dali do zástavy knížectvo
zembické Fridrichovi II. za 40 tisíc guldenů.
Poté společně vládli již pouze knížectví
olešnickému. Bratři si rozdělili dědictví,
když Jáchym zvolil duchovní kariéru, Jan
a Jiří společně přebírají správu Olešnice. Po
smrti Jiřího (1553) vládne již Olešnici sám
Jan, syn Karla I. Vláda knížete Jana je zlatým
obdobím v dějinách Olešnice, a také období
dostatečně dlouhé stabilizace a bohatství
města. Janovou zálibou bylo stavitelství
a hlavně jemu Olešnice vděčí za svoji renesanční výzdobu. On, a potom také Karel II.
(1545–1617), zahájili výstavbu olešnického
zámku a významně podporovali místní kulturu – shromažďovali vědce, umělce a kulturně založené osobnosti. K nejdůležitějším
událostem je třeba zařadit výstavbu zámku,
zámeckého kostela (zahájena ve II. polovině
XV. stol.), přestavbu a spojení kostela sv. Jiřího a kostela Nejsvětější Marie Panny a také
modernizaci systému opevnění, zvýšení bašt
a obranných věží.
V únoru 1536 se konala v Krakově svatba
knížete Jana s Kristýnou Kateřinou Šidloveckou – dcerou krakovského kastelána. Po
svatbě nastala potřeba vést korespondenci
i v polském jazyce, díky čemuž byl zaměstnán v knížecí kanceláři polský písař. Kníže
psal také v polštině svým poddaným (tehdy
byl český jazyk velice podobný polskému
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a představují ohrožení pro knížectví jak
spřátelené armády (protestantské), tak i císařské (habsbursko-katolické). Slezské stavy
postavily armády, na jejichž velení se kromě
jiných podíleli kníže Jindřich Václav a Karel
Fridrich. V roce 1626 se u bran Olešnice
objevily pluky Mansfeldské armády čítající
dvacet tisíc vojáků a hájící protestantismus.
Ačkoli zde pobyli pouhé čtyři dny, stačili vydrancovat většinu majetku protestantských
občanů. V olešnickém knížectví byl mír podepsán teprve 14. srpna 1650.

Podobizna Jana z Poděbrad na zlaté minci
z roku 1563.
jazyku). Po jeho smrti v roce 1565 převzal
vládu v Olešnici na krátké období jeho syn
z prvního manželství Karel Kryštof (nar.
1545, †1569). V roce 1568 prodal Karel
Kryštof svou část olešnického knížectví bratrancům Jindřichovi III. a Karlovi II., kteří
po jeho smrti převzali vládu nad olešnickým knížectvím. Karel II. realizuje v letech
1585–1616 zásadní rekonstrukci a dostav-

Po smrti Jindřicha Václava v roce 1639
následuje spojení části běrutovské s olešnickou, kterým následně vládne Karel
Fridrich. Tento panovník byl dvakrát ženatý,
z prvního manželství se v Olešnici v roce
1625 narodila dcera Alžběta Marie, která se
v roce 1647 vdává za Sylviuse Nimroda von
Würtemberg – Juliusburg. Měsíc po svatbě
dcery umírá Karel Fridrich, poslední z rodu
olešnických Poděbradů, a vládu po něm přebírá rod Würtembergů.
Tolik k historii Olešnice. Příště se pokusíme přiblížit vám dějiny novější.
Gražina Truhlářová

bu knížecího zámku
v renesančním stylu.
Jemu také vděčí zámek za svůj současný
vzhled. V roce 1617
Karel II. umírá.
Po smrti Karla II.
následuje rozdělení
knížectví a Olešnice
přechází do rukou
jeho syna Karla
Fridricha. Během
třicetileté války počínající rokem 1618
musí město živit různé armády. Stejnou
měrou rabují město

Palác olešnických knížat (část ilustrace F. B. Wernera kolem roku 1750)
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Dolní Mokropsy – pokračování

Nejstaršími historicky doloženými místy
v Dolních Mokropsech byl mlýn a poplužní
dvůr (popluží = něco víc než 2 ha). Tato
původní dřevěná tvrz stávala na ostrohu nad řekou a v místech, kde je dnes
prokopána železniční trať. Vjíždělo se do
ní stejnou zděnou branou, která dodnes
stojí kousek pod kamenným mostem. Jak
ale dokládají točny veřejí brány, vstup byl
z opačné strany, což se potvrdilo při opravě
v roce 1935. Ve štítu brány se našel sotva
čitelný letopočet 1446.

Poplužní dvůr byl rebelujícími poddanými vypálen a již nebyl na původním
místě obnoven. Byl přemístěn na výhodnější místo a postaven z kamene. Kdy
k tomu přesně došlo, nevíme. Familie, jak
byl nový dvůr pojmenován, je tedy přímým pokračovatelem původní tvrze.

kořistí nepřátel, protože nebyl zajištěn
ozbrojenci, jako tomu bylo u hradů. Proto
byla Familie budována jako tvrz. Stala se
ve válečných letech útočištěm mnichů
a úkrytem pro zásoby potravin a cenností. Za panování Marie Terezie, v době
sedmileté války, prý zde bylo ukryto zlaté
bohoslužebné náčiní a drahocenná klášterní roucha.
V mírových letech sloužila Familie jako
letohrádek opatů a dožívali zde nemocní
a staří mniši. Bylo to zamilované místo
známého opata Tomáše Budecia.
Půdorys Familie byl čtvercový. Na jižní straně, k dnešní kapličce, byly obytné
budovy, na západě kůlny, na východě
stáje a směrem k dnešní trati byly stodoly. Uprostřed prostranství byla studna
s okovem.
Při budování dvora byla největší péče věnována obytné části. Budova byla
jednopatrová se šindelovou střechou.
V přízemí bydlel šafář, čeleď a familianti.
V hořejším patře byly panské místnosti
vytápěné kachlovými kamny, do kterých
se přikládalo z chodby.

Historická brána z roku 1446.

Během staletí se vystřídalo mnoho majitelů, až v roce 1638 majetek koupil opat
zbraslavského kláštera cisterciáků. Ke dvoru vždy patřila pole na dnešní Vráži a ovčín, který stával na konci dnešní zástavby
v Husově ulici. Později byl přemístěn na
Starou Vráž. Dále to byl ovocný sad, který
ve stráni proti dnešnímu hřbitovu přecházel ve vinici. Sad sahal až k železničním
závorám a Rumunské ulici.
Zbraslavský klášter byl u hlavní silnice
a ve válečných letech se stával snadnou
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Nejpřednější místností byla první komnata na východní straně, která sloužila
jako kaple. Ve vedlejší místnosti bydlel
opat, když přijel do vsi na vizitu. Další
byla komnata administrátora, tj. řádového
mnicha, který zde trvale bydlel a zastával místo vedoucího úředníka. Byla zde
i kancelář, kde opat za své návštěvy vyřizoval záležitosti hospodářské, poddanské, poplatkové, obecně správní i soudní.
Rozhodoval o všem, a to nejen v obojích
Mokropsech, ale i v okolních vsích, které
náležely pod zbraslavské panství. Tělesné
tresty ihned vykonával dráb lískovkou na
lavici na chodbě.
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Ve Familii se nechoval žádný tažný
dobytek, protože potahy museli dodávat
robotní sedláci. Hospodářství bylo obděláváno čeledí, která si ponechala polovinu
výnosu. To byli tzv. familianti.
Ve východním rohu dvora byl pivovárek,
ve kterém se vařilo 12 čtyřvěderních (vědro = 62 litrů) sudů piva. Znamenitá voda
se sem přiváděla dřevěným potrubím ze
studánky na Staré Vráži. Pivovar byl zrušen po otevření pivovaru na Zbraslavi.
Ve Familii byly pro potřebu vinařů
a pivovarníků hluboké prostorné sklepy.
Podle lidové pověsti odtud vedly tajné
chodby. Jedna měla vést k lípě na Vráži,
další do Karlíka. Při kopání železniční
trati se skutečně, ve značné hloubce, přišlo na chodbu. Nikdo neměl odvahu do
ní vstoupit, proto byla zpola zasypána.
Měla se najít i kostra jezdce s koněm. Jak
to skutečně bylo, se již nikdy nedozvíme.

Ve sklepích prý měli mít mniši zakopány
poklady, a když byl řád zrušen, vynášeli
peníze v dutých poutnických holích.
V druhé polovině 18. století někteří
příslušníci vládnoucí feudální třídy pochopili, že dosavadní systém obdělávání
zemědělské půdy, založený na nevýkonné
robotě poddaných, nepřináší užitek a brzdí modernizaci. Došlo proto k Raabově
reformě, která měla zajistit produktivnější obdělávání polí. Pozemky velkostatků
se měly rozdělit mezi hospodáře, kteří
budou mít zájem o řádné obdělávání
dědičně užívané půdy. Ti se však bránili,
protože nechtěli platit vysoké úroky za
převzatá pole. Měli zájem si pole propachtovat. K jednání došlo v roce 1783
ve zbraslavském klášteře a podstatná část
klášterních polností přešla do dědičného
nájmu poddaných.
Milena Křížová

Ulice U staré Familie, dnes ulice Rumunská.
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Tajenka z minulé křížovky: Funkcionalistická vila od Čestmíra Šlapety
V odborné veřejnosti je nejvýše hodnocena
vila čp. 798, projektovaná významným architektem Čestmírem Šlapetou, který působil
v ateliéru světově proslulých architektů Adolfa Radinga a Hanse Scharouna.
Čestmír Šlapeta (1908–1999) spolu se svým
bratrem Lubomírem absolvovali studium na Státní akademii umění a uměleckých
řemesel ve Vratislavi. Po návratu založili architektonickou
kancelář se sídlem v Praze
a v Moravské Ostravě (později v Moravské Ostravě v čele
s Čestmírem a v Olomouci s Lubomírem).
V pozdních třicátých letech Čestmír Šlapeta
navrhoval v Černošicích vilu čp. 798 pro ředitele tiskárny Jaroslava Morávka a jeho ženu
Marii. Stavba je variantou dispozice, kterou

bratři Šlapetové s oblibou používali ve svých
projektech rodinných domů. Jejich hlavním
zájmem byl velkoryse koncipovaný a přehledně uspořádaný interiér, kterému dominuje
variabilní vícedílný obytný prostor v přízemí.
Jednoduchý kubický objem dynamizuje kónický rizalit hlavního průčelí.
Téměř identická vila byla projektována pro JUDr. Klimeše
v Opavě v roce 1936. Čestmír
Šlapeta ve stejné době v nedalekých Řevnicích navrhoval
víkendovou vilu pro manžele
Václava a Annu Holých.
Význam vilových staveb v Černošicích
a Řevnicích podtrhuje skutečnost, že těžiště
díla a působení architekta je spjato s moravským prostředím.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Tančit; původce díla – B. Zastarale rotmistr; souzvuky – C. První
člověk; hornina; španělská řeka – D. Italské víné; senior; lokátor – E. Cyranova
pýcha; turecké město – F. Anglicky ořech; plazi; sázkařova otázka – G. Věnovat; nejvyšší karta. – H. Druh pepře; angl. starý – I. Tělocvič. prvek; shluk lidí
– J. Domácky Olga; pramáti. – K. Němec; okop – L. Hospodářské uskupení;
americký pianista; Cikán – M. Výrobce lan; pech – N. Svazek drátů; předložka;
mravouka – O. SPZ Rimavské Soboty; mafiánský zákon mlčenlivosti; německy
den – P. Latinská předložka; třetí část tajenky; slovenské zájmeno – R. Fáze
skoku; karetní hláška; kuchyňské nádobí. – S. Kadeř; americký spisovatel.
SVISLE: 1. Koňský krok; švýc. letovisko; míšenec – 2. První část tajenky; rozkoš;
předložka – 3. Zastavit se; zhruba; skety; fór – 4. Jenž (knižně); lávka; anglická
číslovka; alžírské víno – 5. Náročněji; šachový pohyb; švédské město; předložka
– 6. Díl; předložka; komoň; býv. pražský herec – 7. Ženský hlas; součást osobnosti podle Freuda; Národní shromáždění; mládě dravce – 8. Zairský kmen;
houby; starci; post scriptum – 9. SPZ Ústí nad Orlicí; tamtudy (nářečně); ženské
jméno; polodrahokam – 10. Zvyky; předložka; rozhodovat se; souhlas – 11. Druhá část tajenky; sahat; název hlásky – 12. Bylinná kosmetika; halda hlušiny;
exotická rostlina.
Nápověda: F. nut – L. Monk – S. Stone – 6. Pehr – 8. Aka.
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Významné osobnosti Černošic: Fotograf Vilém Heckel
Před devadesáti roky, 21. května1918, se v plzeňské dělnické rodině narodil budoucí
vynikající fotograf Vilém Heckel. Do Černošic, které tolik proslavil, přesněji do rodinné
vilky v ulici V Zahrádkách, se s rodinou přistěhoval v roce 1957. Zapojil se do místního
veřejného života, zejména pomáhal mladým ve fotografickém kroužku.
Otec brával malého Viléma
vrcholy v oblasti Cordillera
na výlety a pěstoval v něm lásku
Blanca – Huascarán (6655 m),
k přírodě a horám. Nerozlučným
Huandoy (6395 m) a Alpamayo
chlapcovým společníkem byl při
(6100 m). Výprava chtěla rovtom fotoaparát. Později sám proněž uspořádat v Limě výstavu
cestoval naše hory od Krkonoš
Heckelových fotografií, na kteaž po Aš, poté Tatry a pak, to už
rých zachytil krásy Českoslojako horolezec, dobýval velehory
venska, a pak prostřednictvím
– Kavkaz a Hindúkuš. Ještě jako
publikací seznámit lidi doma
začátečník, ale s vytrvalostí sobě
s tamní starou architekturou,
vlastní, zdolával v honbě za nejdokonalej- folklorem, přírodou a životem obyvatel
šími snímky první šestitisícovky. Jeho přá- Peru.
telé z horských výprav na něj vzpomínají
Splnit se to však nepodařilo. 31. květjako na člověka neuvěřitelně obětavého, na 1970 v 15.24 zavalila základní tábor
pracovitého, skromného a houževnatého pod majestátním Huascaránem u jezera
sportovce, který chtěl vše zajímavé kolem Llanganuco (3850 m) po čtyřicetivteřisebe zachytit na fotografický papír. A tak novém zemětřesení lavina kamení a ledu
uvolněná z hory. Lavivznikly jeho obrazové
publikace Naše hory,
na široká jeden kilomeCesty k vrcholům, Krátr a dlouhá 1600 metrů
lovství slunce a ledu, Exse řítila rychlostí 400 km
pedice Kavkaz, Hindúkuš,
v hodině. Nebylo úniku.
Československo či Schody
Zemětřesení postihlo
pod vesmír. Všechny byoblast o rozloze 128 700
ly ihned rozebrány. To,
kilometrů čtverečních
co znamenali v oblasti
a zničilo úplně nebo
folkloru, krásy krajiny
částečně
250
měst
a měst Sudek a Plicka,
a osad a zahubilo 50 tibyl ve světě našich hor
síc lidí.
a zahraničních velehor
Kvůli tomuto neštěstí
Heckel. Hory, které tolik
se zachovala jen část
miloval, se mu však zle
nafotografovaného
odvděčily.
materiálu, kterou již vý23. dubna 1970 odprava odeslala do vlasti.
cestovala z Prahy patSnímky zachycují cestu
náctičlenná
výprava
výpravy až do základníExpedice
horolezců
ho tábora.
Peru 1970. Cílem byly
Milena Křížová
Tábor pod Huascaránem
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Chorus Angelus uspěl na festivalu Svátky písní Olomouc 2008
Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus se
ve dnech 5. až 7. června zúčastnil pod vedením sbormistra Lukáše Prchala mezinárodního festivalu sborového zpěvu Svátky
písní v Olomouci, a to v soutěži Mundi
Cantant Superior v kategorii A1 Suprior
s povinnou písní pro dětské sbory do 16
let. Povinnou skladbou byla Verdiho Laudi
alla Vergine Maria, dalších pět skladeb bylo
dle vlastního výběru. Sbor se takového festivalu zúčastnil poprvé a hned uspěl. Obsadil 3. místo a získal bronzovou medaili. Od
stříbrné jej dělily jen dva body, zlatá v této
kategorii nebyla udělena.

soutěžily dospělé sbory, držely palce svým
starším kolegyním – Brécám, které, rovněž
pod vedením Lukáše Prchala, získaly v kategoriích dívčích sborů dvě zlaté medaile.
Kromě přehršle sborového zpěvu jsme si
nezapomněli prohlédnout starobylé město
Olomouc a udělali si čas na malý výlet na
Svatý Kopeček.

Tímto děkujeme našemu panu sbormistrovi za skvělou přípravu, našim dětem za
vzornou reprezentaci sboru, města Černošice i celého regionu Dolní Poberouní
a obětavým rodičům, kteří děti doprovázeli. Zároveň děkujeme i všem, kteří nás
Děti si pobyt v Olomouci pěkně užily. podporují a fandí nám.
V pátek, při soutěžním dni dětských sboChcete-li vidět, jak jsme se v Olomouci
rů, si mohly poslechnout a podívat se, jak měli, podívejte se na stránky www.choMichaela Voldřichová
se dělá sborový zpěv jinde, v sobotu, kdy rusangelus.cz

67

informace

Zasílání obecních zpráv SMS je pro zájemce zdarma
Město Černošice je připraveno bezplatně zasílat SMS zprávy o krizových a havarijních stavech všem občanům, kteří o to projeví zájem. Chcete-li být zdarma a rychle informováni například o výpadcích elektrické energie či haváriích
vodovodu, stačí zaslat číslo svého mobilního telefonu, na kterém chcete zprávy
přijímat, své jméno a adresu na městský úřad k rukám asistentky Markéty Kolářové. A to buď běžnou poštou nebo poštou elektronickou na adresu: marketa.ko(red)
larova@mestocernosice.cz, případně zavolat na tel.: 251 081 530.

Městská pláž – program
5. 7.
11. 7.
26. 7.

Djìs den spojený s veřejným grillováním; začátek ve 13.00.
Koncert kapely Le Pneumatigue; začátek ve 20.00; vstupné 50 Kč.
RipCurl beach cup open – muži.

2. 8. Specialized dirt jump Mokropsy (závod na kolech bmx, mtb, freestyle
disciplína skoky, v městském bike parku).
V jednání jsou další kulturní a sportovní akce, které budou průběžně zveřejňovány. Změna programu vyhrazena. Více informací na http://www.ripcurlplazcernosice.cz/
Za tým RipCurl pláž Černošice Václav David

Město vydalo přehlednou mapu
Na pokladně městského úřadu v Riegrově ulici je k dispozici zdarma přehledná
mapa našeho města. V mapě najdete zakresleny všechny, dokonce i plánované
ulice a spousty dalších užitečných informací. Zvláštností naší mapy jsou vyznačené architektonické skvosty, ty nejvýznamnější jsou i očíslovány. Na rubu
mapy se můžete o těchto skvostech dočíst víc. Mapu spolufinancovaly Evropská
unie a Středočeský kraj.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Kniha Černošice, vilové město na Berounce, opět v prodeji
Publikace nabízí ojedinělý soubor historických fotografií, zachycujících naše
město od konce 19. století až po 30. léta 20. století. Vzácné dokumenty přibližují
čtenářům, jak se z malé vesničky v údolí Berounky stávalo letovisko s mnoha
architektonickými skvosty. Soubor historických pohlednic zapůjčilo město Černošice a umožnilo tak vznik publikaci, ve které je shrnuta etapa jeho bouřlivých
proměn. Knihu určenou nejen pamětníkům, ale všem, kteří se chtějí o historii
Černošic dozvědět co nejvíce, koupíte v pokladně MěÚ v Riegrově ulici a v černošických trafikách. V prodeji je i brožurka s názvem Černošice – letovisko na
(pb)
Berounce.
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Kulturní akce v Černošicích
12. 7.
16 až 17. 8.
6. 9.
6. 9.
20. 9.
18. 10.
9. 11.
15. 11.
6. 12.
13. 12.
24. 12.

Černošické Bigbeatové dunění, rockový festival – Park Berounka.
Černošická Mariánská pouť.
Černošická Alotria – zámek Dobřichovice.
Černošická míle – inline odpoledne a závod v ulici Zdeňka Lhoty. Akce
bude zakončena inline exhibicí a slavnostní aerparty na městské pláži.
Výstava k příležitosti 95. výročí založení TJ Sokol Černošice a k 90. výročí vzniku Československa – sokolovna a Club Kino.
Rory Stuart Trio (USA) – Club Kino.
Divadlo: Alan Ayckbourne: Postelová fraška – Club Kino.
Koncert k 17. listopadu – Club Kino.
Big Band Václava Zelinky: Vánoční koncert – Club Kino.
Adventní trhy – Karlštejnská ulice.
Česká mše vánoční od 22.00 – kostel.

Bigbeatové dunění – to je v uších šumění
Již popáté se dne 12. července od 13.00 do
24.00 (vstup otevřen ve 12.30) rozduní Park
Berounka v Černošicích. Připravte se velmi
pečlivě, vážení milovníci rocku a beatu, protože letošní účinkující vám nedopřejí ani chvilku
oddechu. Ba co víc, vy po ní ani toužit nebudete, protože se necháte unášet na vlnách dunících reproduktorů, ze kterých budou
znít LEGAL BENGAL, RESKATA (vítěz Šiba Music Chance), JANA URIEL KRATOCHVÍLOVÁ & ILLUMINATICA, LOKOMOTIVA PLANET, MURPHY BAND
& JUWANA JENKIN, PRAGUE SKA CONSPIRACY, KRUCIPÜSK, TIMUDEJ,
MANDRAGE, BENGAS, SKYLINE a v samotném závěru vás definitivně převálcují
ATARI TERROR.
V průběhu festivalu máme připraveno ještě pár drobných překvapení, jako např.
průlet černošické letky, vodní pódium, barevné prskavky na noční obloze a jiné
festivalové kratochvíle.
V ceně vstupenky za 250 Kč je pláštěnka pro případ letní bouřky, hlad a žízeň budete moci zahnat ve stáncích s občerstvením, které již tradičně zajišťuje Club Kino,
restaurace Bolleta, restaurace U Mlynáře a restaurace na hřišti SK Kazín.
Tímto zároveň děkujeme městu Černošice a všem sponzorům za podporu
a ještě jednou se předem omlouváme občanům, kteří bydlí v blízkosti konání akce, za zvýšenou hladinu hluku. Děkujeme za pochopení, těšíme se na vás – Let‘s
Za organizační team Michal Strejček – www.bigbeatoveduneni.cz
Go Rock‘n‘Roll.
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Černošická Mariánská pouť 16. a 17. srpna
Zveme vás na letošní pouť, která se
uskuteční 16. a 17. srpna. Sejdeme se
tradičně u černošického kostela. Čekají
na vás pouťové atrakce, naši šermíři,
pohádka pro děti, divadlo a mnoho
dalších vystoupení. Máme přislíbenu
účast osmi sličných tanečnic z našeho budoucího partnerského Powiatu
Olešnice a mnoho dalších překvapení.
Černošičtí fotbalisté si pro vás připravili řadu dovednostních soutěží. Odbor
kultury ve spolupráci s paní Milenou
Křížovou a panem Ivanem Látalem pro
vás připravili hned tři výstavy v místní
škole v Komenského ulici, a to „Žili
mezi námi“, „95 let Sokola Černošice“
a konečně „Kresby a ilustrace Marie
Fischerové-Kvěchové“. 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

Černošický fotbal na pouti
SK Černošice, za podpory restaurace na Zimním stadiónu, připravil pro letošní
pouť řadu dovednostních soutěží pro děti i dospělé. Budete si např. moci zastřílet
na branku, zasoutěžit i v penaltových rozstřelech na pc. fotbalu. Pro soutěžící jsou
připraveny jak věcné ceny, tak i sladkosti pro děti. V rámci celé této propagační akce
bude probíhat nábor do všech oddílů, jimiž černošický fotbal disponuje. Přijďte si
David Rakušan a Petr Jahelka
zasoutěžit a podpořit černošický fotbal.

V srpnu můžete shlédnou zajímavé výstavy
Ve dnech konání černošické Mariánské poutě 16. a 17. srpna pro vás odbor kultury
ve spolupráci s paní Milenou Křížovou a panem Ivanem Látalem připravil tři zajímavé výstavy v místní základní škole v Komenského ulici. První výstava s názvem „Žili
mezi námi“ se věnuje slavným osobnostem našeho města, druhá výstava s názvem
„95 let černošického Sokola“ mapuje historii této význačné organizace a konečně
„Kresby a ilustrace Marie Fischerové-Kvěchové“ vás pohladí po duši. Odbor kultury
(pb)
děkuje paní Křížové i panu Látalovi za realizaci těchto výstav.
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Víkend plný překvapení
sál hostil hned čtyři ansámbly, účastnící
se mezinárodního heavy-metalového
minifestivalu, na nějž mladí, hudebně
nekompromisní „tvrďáci“, přijeli jak
z tuzemska, tak ze Spolkové republiky
Německo. Na pódiu se postupně vystřídaly čtyři partičky, z nichž Würzburg
reprezentovali solidní UNEXPECTED,
jeho předměstský Gerbrunn pak především energií nabití AEON OF DECAY
a domácí scénu zas sestavy STREETMAGrillparty s hardrockem
CHINE a RETURN OF INNOCENCE,
Už páteční večer, jímž svůj tříden- jejichž úroveň byla zejména kytaristicky
ní pobyt v Černošicích zahájili mladí až překvapivě vysoká.
z partnerského Gerbrunnu, odstartoval
Podvečer v kostele
víc než slibně: vydařenou grill–party pod
Na své si ale o kulturně bohatém víkenširým nebem, jíž se – pravda – z hostitelské strany nezúčastnilo příliš mnoho du v Černošicích přišli i věkově mnohem
místních, ale kde všichni, které podvečer zralejší diváci. Do svých prostor je v neděli
přivedl k táboráku za Sokolovnou, s chutí vpodvečer zval kostel Nanebevzetí Panny
opékali vuřty, na ohni a dřevěném uhlí Marie, kde se návštěvníků sešlo víc, než
vepřové steaky i klobásy a popíjeli české kolik jich jeho interiér vůbec byl schopen
pivo, k němuž gerbrunnští pubescenti roz- pojmout. Čistě akustickým vystoupením,
hodně ani v nejmenším neměli tendenci jež vedle nápaditých aranžmá, intonační
jakkoli skrývat své sympatie. A večer, když čistoty a záviděníhodné dynamiky projevu
už oheň jejich vatry zvolna dohasínal, nabídlo i atraktivní repertoár, je tam přilás tímtéž nadšením jako zlatavý mok vy- kal pražský SPIRITUÁL KVINTET, z jehož
chutnávali i rockovou smršť domácí LO- sestavy mě po pěvecké stránce obzvlášť
COMOTIVY PLANET, která si do Club nadchla manželka jinak nepřítomného
kina pozvala dvojici „přespolních“ kolegů leadera Zdenka Tichotová. S doprovodem
– totiž ty z českobudějovické kapely IG+E- jediné dvanáctistrunky (Jiří Holoubek)
LIT a z novoborské formace GREEN PIG. a kontrabasu (veterán Dušan Vančura)
jakoby sice folkový charakter Tichotových
Roztančení Němci, pohotově utvořivší dvě
instrumentací vystoupil do popředí možvždycky proti sobě střemhlav vybíhající
ná až moc (člověk si pak maně říká, jestli
skupiny, se před pódiem spontánně pustili
snad otci „spirituálů“ nakonec nejsou spíš
do kolektivního křepčení, čímž večer zísquakeři než černí Američané), ale zážitek
kal ještě „odvázanější“ atmosféru a setrval
to pro posluchače nepochybně byl. A přiv ní až do půlnoci.
znám se, že za milý jsem ho považoval i já
Heavy-metalový minifestival
– jakkoli jsem se před hudbou původně do
Podobné ovzduší vládlo ovšem v Club Černošic přijel ukrýt.
kině i o den později. V sobotu totiž jeho
Dr. Vojtěch Hueber, Český rozhlas 3 – Vltava

Ačkoli se v Českém rozhlase muzikou
živím a do Černošic jsem se před ní na
víkend od pátku 13. do neděle 15. června
přijel vlastně schovat, pronásledovala mě
tu večer co večer, a já byl nakonec rád,
že se tak stalo – třebaže to tentokrát ani
zdaleka nebyl jazz, čemu spokojení diváci
v Clubu Kino i v návštěvníky přímo nabitém kostele Nanebevzetí Panny Marie
tleskali.
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Alotrium vybojovalo Budyňskou korunu
Černošická skupina Alotrium se 21. června, letos již podeváté, zúčastnila prestižní
celostátní soutěžní přehlídky skupin scénického a historického šermu Budyňská
koruna 2008, která se konala na nádvoří
vodního hradu v Budyňi nad Ohří. Poprvé
zde vybojovala hlavní cenu, tedy Budyňskou korunu. Vedle toho obdržela od poroty cenu za šerm, cenu kaskadéra a cenu
historika. Je jen potěšitelné, jak se našim
šermířům po všech stránkách daří, a že
léta usilovné práce mohou být zúročena
– gratulujeme! Skupina Alotrium vás zve
na již V. ročník Černošických Alotrií, která
se uskuteční 6. září na zámku v Dobřichovicích. Více o programu a celé akci se dozvíte na
http://alotria.urozeni-rvaci.cz/. Pro milovníky historického šermu předkládáme termíny
letošních tří nejprestižnějších akcí, kde můžete mimo jiné Alotrium spatřit v akci: 12.–13. 7.
Rýzmberk: Urození rváči na Rýzmberku, 19. 7. Bor u Tachova: zámecké historické slavnosti,
Za odbor kultury Pavel Blaženín
a 6. 9. Dobřichovice: Černošická Alotria V. ročník.

Černošičtí šermíři zazářili v Olešnici
V září minulého roku byla v Černošicích domluvena spolupráce mezi Městem
Černošice a Powiatem Olešnica z Polska.
Jedním z konkrétních výstupů je i prezentace našeho města na Okresních kulturních dnech před olešnickým zámkem. Na
oplátku se budou olešničtí prezentovat na
naší Mariánské pouti 16. a 17. 8. Okresní
kulturní dny jsou akcí organizovanou pod
záštitou starosty oleśnického okresu pana
Zbigniewa Potyraly a letos se konaly ve
dnech 14. a 15. června v Oleśnicy. V neděli 15. června vystoupily rytířské skupiny z Polska
(skupina pana Rafala Dębskeho) a také naše černošická skupina Alotrium. Rytíři z Alotria
předvedli dvě vynikající vystoupení. V prvním ukázali souboj v přestrojení za mušketýry,
ve druhém souboj pirátský inspirovaný filmem Piráti z Karibiku. Představení Čechů přilákalo početné obecenstvo, které bylo nadšeno, dobře se bavilo a umělce odměnilo vřelým a dlouhým potleskem. Vystoupení Alotria zanechalo v Polsku takový dojem, že sám
starosta Olešnického Powiatu napsal do Černošic dopis, v němž děkuje vedení města za
vyslaní této skupiny na Okresní kulturní dny do Olešnice. Děkujeme Alotriu za důstojnou
Iwona Pasek a Pavel Blaženín
reprezentaci našeho města u našich polských přátel.
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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích

Beletrie:
BROWN, Sandra: Odkud vane kouř – román pro ženy; COELHO, Paulo: Brida – skutečný příběh jedné z nejmladších učitelek čarodějnické tradice; FRANCIS, Dick: Mrtvý
dostih – román z dostihového prostředí; GRASS, Günter: Při loupání cibule – kniha
pamětí známého německého spisovatele, která vzbudila rozruch jeho přiznáním, že sloužil u zbraní SS; HOAG, Tami: Minulá provinění – detektivka; KESSLER, Leo: Útok na
Bagdád – dramatické události II. světové války, nacistický pokus vyhnat Brity z Iráku;
KNAUSS, Sibylle: Markýza de Sade – životopisný román; KOHOUT, Pavel: Katyně – satirický román o ženě – katu; LÁSKA, Václav: Advokát – český román o dravcích v právní
džungli; McCARTHY, Cormac: Cesta – román se odehrává v době po zničení světa neznámou katastrofou; MURAKAMI, Haruki: Kafka na pobřeží – román známého japonského
spisovatele; PAMUK, Orhan: Jmenuji se Červená – román je vrcholným dílem tohoto
tureckého nositele Nobelovy ceny za literaturu; ŘEHÁČKOVÁ, Věra: Bojím se svého syna
– společenský román; URBAN, Miloš: Michaela – klášter plný krásných jeptišek, kde jedné
noci zabuší na vrata hledaný zločinec. Nové vydání novely, pod kterou se autor M. Urban
váhal před lety podepsat, a proto ji vydal pod pseudonymem Max Unterwasser.
Naučná literatura:
BURGETT, Donald R.: Currahee! Křičící orel v Normandii – jediná kniha o II. světové
válce, kterou kdy kladně ocenil Dwight D. Eisenhower a charakterizoval ji jako fascinující vyprávění o boji muže proti muži; CARTER, Jay: Mizerové – jak přimět muže, aby
neubližovali ženám. Přehled základních typů problémových mužů a rady, jak s nimi mají
ženy jednat; DÄNIKEN, Erich von: Soudný den dávno nastal – fantastické vyprávění
o mimozemšťanech, egyptských hrobkách, stroji času atd.; HALIOUA, Bruno: Židovské
matky osobností 20. století – všechny významné osobnosti počínaje K. Marxem a S. Freudem přes A. Einsteina, M. Chagalla, A. Modiglianiho až po W. Allena, si nesou z dětství
nesmazatelnou stopu vášnivého, někdy podnětného, jindy konfliktního vztahu s matkou,
stopu, která do jisté míry ovlivnila jejich život i tvorbu. Autor se snaží v této knize popsat
fenomén židovské matky a vzdát hold i všem ostatním anonymním židovským matkám;
HUDEC, Karel: Nemoci zahrady – stručný přehled základních poznatků o původcích
a příčinách vzniku onemocnění rostlin a o možných způsobech boje proti nim; KLÁŠTERSKÁ, Kateřina: Angličtina v kostce. Konverzace; LAUDIN, Radek: Nejznámější filmová místa křízem krážem – vydejte se spolu s touto knihou po stopách českého filmu;
MOULIS, Miloslav: K. H. Frank – vzestup a pád karlovarského knihkupce; ROHRBACH,
Carmen: Nebe nad Andami – cestopis; SCHWARZ, Jan: Dobré jitro, přátelé – promluvy
pastora J. Schwarze.
Pro děti a mládež:
AUBRY, Cécile: Poly a jeho kamarád Pipo – knížka o zvířátkách; BUSSOLATI, Emanuela:
Poznávej věci kolem sebe – encyklopedie; CAHA, Arnošt: V pravěkém světě – předloha
k filmu K. Zemana Cesta do pravěku; CURTO, Rosa M.: Nauč se kreslit – návod, jak se naučit kreslit; JELÍNKOVÁ, Hanka: Obrázkové básničky – Čteme spolu. Jak? Kousek já, kousek
ty. Já přečtu písmenka a ty obrázek – tak, aby se to pěkně rýmovalo; KUBÁTOVÁ, Marie:
Čarování s pohádkou; LA IGLESIA, Saro: Měj rád a poznávej zvířata – encyklopedie.
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Otevírací doba v městské knihovně
Pondělí: 9.00–11.30, 12.30–18.00
Středa: 9.00–11.30, 13.00–19.00
Pátek: 9.00–11.30
Čtvrtek: 12.30–16.00
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.

Prázdninový provoz městské knihovny
Městská knihovna v Černošicích bude z provozních důvodů od 21. července do 15. srpna uzavřena. Děkujeme všem za pochopení a zároveň přejeme našim čtenářům hezké prožití dovolené
a spousty nezapomenutelných zážitků z cestování, ať již po naší republice nebo po světě.
Irena Šilhánková, Eva Vacková

Kultura v okolních obcích
Dobřichovice, Svinaře

13. 7. od 18.00 - karlický kostel: Koncert komorní hudby Jaroslava Šarouna (klavír), Oldřišky Musilové (mezzosoprán) a Jiřího Richtera (housle a viola). Zazní skladby J. S. Bacha,
G. S. Händela, J. Brahmse a A. Dvořáka.
16. – 20. 7. – nádvoří zámku: Postřižiny – původní muzikál (vstupné 150/100 Kč, předprodej na
257 720 847).
26. 7. od 18.00 – karlický kostel: Houslový koncert Duo Eco. Program: J. S. Bach, Z. Lukáš,
L. van Beethoven, Presto z Tria op. 87, J. Fiala, B. Řehoř, J. Matys, W. A. Mozart, G. Lenzewski, A. Vivaldi.
29. 7. v 16.00 – nádvoří zámku: Skupina historického šermu REGO v rámci své akce Všechny hrady a zámky Čech, Moravy, Slezska a Valašska uvede 30ti minutovou humoresku Vo Honzovi
pohádka v dobových kostýmech a s věrnými replikami historických zbraní.

V Postřižinách hrají profesionální „hvězdy“ i obyvatelé Dobřichovic
Původní muzikál Postřižiny bude letos v létě k vidění na nádvoří zámku Dobřichovice
a Svinaře. Nevšední divadelní představení svede na jednu scénu herce amatérské i profesionální, starosty několika obcí dolního
Poberouní, ředitele pivovaru Nymburk, senátora Jiřího Oberfalzera
a dokonce i středočeského hejtmana
Petra Bendla. Na jevišti se kromě
lidí objeví také koně, kráva, koza,
stařičký náklaďáček, motocykl z 20.
let minulého století a třeba i více než
sto let stará hasičská stříkačka. Diváci se mohou těšit na koupel Maryšky
a paní hostinské v pivovarském sudu,
odvážný skok pana De Giorgiho z pivovarského komína, na zabijačkové
pochoutky i postřižinské pivo.
Kdy a kde se bude hrát:
23. – 27. července zámek Svinaře
16. – 20. července zámek Dobřichovice
22. – 23. srpna pivovar Nymburk
Předprodej vstupenek na tel.: 257 720 847. Další podrobnosti na www.nasenoviny.net
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