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Hasiči Moropsy oslavili 105. výročí
Centrum arlštejnsá se představuje
amer y pomohly odhalit viníy nehod
Společné „Ano“ zaznělo po šedesáti letech
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Text k fotu na titulní straně:

Dne otevřených dveří konaného
u příležitosti 105. výročí založení
hasičského sboru Mokropsy
využilo nečekané množství malých
i velkých návštěvníků. Největšímu
zájmu se těšila výjezdová technika.
Zejména budoucí řidiči a řidičky
velkých vozů důkladně prozkoumali
všechna vozidla, a to od řídící
kabiny až po úložné prostory se
zásahovým vybavením.
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Všem dobrovolným aktivistům patří náš dík

V

uplynulém
měsíci
proběhly v našem
městě dvě výstavy,
které měly ambici
dokumentovat
dlouhodobou činnost dvou dobrovolných sdružení
působících na našem území. Ta první byla instalována v mokropeské kapličce (bývalé hasičské zbrojnici)
a měla za cíl zmapovat dějiny našeho novodobého navazovaní přátelských vztahů
napříč sjednocující se Evropou, a ta druhá,
která byla situována v prostorách současné
hasičské zbrojnice, zase představovala činnost Sboru dobrovolných hasičů Mokropsy
za uplynulých 105 let. Obě výstavy byly
především výstavy úspěšnosti a potřebnosti
dobrovolné lidské aktivity.
V případě našeho postupného zapojování
do současné Evropy urazilo naše město již
dlouhou cestu, a právě v uplynulém měsíci
bylo poctěno úkolem stát se organizátorem
setkání celé skupiny spřátelených evropských
měst. To je nepochybně známka dobré práce
našich dobrovolných aktivistů, kteří na tomto
poli působí a jimž za to patří náš dík.
Výstava k 105. roku trvání Sboru dobrovolných hasičů Mokropsy byla rovněž impo-

Z výstavky v hasičské zbrojnici
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zantní přehlídkou úspěšnosti tohoto velmi
potřebného tělesa. Již ze samotného faktu
dlouhodobosti existence tohoto sboru vyplývá, že je pevnou součástí našich moderních
dějin a že jeho členové stáli ku pomoci při
všech důležitých událostech, které naše město v průběhu let provázely. Stojí za to podívat
se na archivních fotografiích do tváře všem,
kteří tímto sborem procházeli a kteří jej
v různých dobách vedli. Vždy to byli lidé,
pro něž pojmy jako služba ve prospěch celku, dobrovolnost, obětavost a odvaha nebyly
prázdnými slovy, nýbrž běžným a přirozeným obsahem jejich vlastního způsobu života. Je pro mne velmi potěšitelné vidět, že náš
hasičský sbor se za léta své potřebné existence vypracoval na jeden z nejkvalitnějších
a nejlépe vybavených dobrovolných sborů
a dnes už stojí jen docela maličký krůček
před částečnou profesionalizací.
Ve vedení města jsme proto připraveni
tento sbor dál plně podporovat a rozvíjet
jeho činnost tak, aby se jeho kvalita dále
zvyšovala a občané našeho města se mohli
těšit z jistoty, že v případě potřeby je zde
skupina obětavých, dobře vybavených
a dobře organizovaných sympatických chlapíků, která ví, umí a chce v takové chvíli poskytnout pomoc. A kdo byl na té výstavce,
jistě mi dá za pravdu, že právě takovou skupinu představuje Sbor dobrovolných hasičů
Aleš Rádl, starosta
Mokropsy.

z města a okolí

Oslavy 105. výročí vzniku SDH Mokropsy
V sobotu 11. října jste spolu s námi
mohli oslavit 105. výročí vzniku Sboru
dobrovolných hasičů Mokropsy. K tomuto
jubileu jsme pro všechny zájemce uspořádali Den otevřených dveří v hasičské
zbrojnici a pro okolní sbory hvězdicový
pochod zakončený společnou oslavou.
Dne otevřených dveří využilo nečekané množství malých i velkých návštěvníků. Největšímu zájmu se těšila výjezdová
technika. Zejména budoucí řidiči a řidičky velkých vozů důkladně prozkoumali
všechna vozidla, a to od kabiny řidiče
až po úložné prostory se zásahovým
vybavením.
V garážích stanice byla uspořádána
výstava z historie i ze současnosti, vývoj
činnosti sboru demonstroval opravdu
zajímavý cyklus fotografií, ale i dobová
výstroj, výbava a technika. Druhá část výDen otevřených dveří probíhal s odborstavy se týkala nejmodernějšího vybavení,
ným výkladem a praktickými ukázkami
kterým zásahová jednotka disponuje.
použití vystavované techniky.
S nadsázkou lze konstatovat,
že vzhledem ke stovkám zvídavých příznivců se v roli průvodců někteří členové zásahové
jednotky zapotili víc než při
leckterém zásahu.
Hvězdicového pochodu se
zúčastnily sbory dobrovolných
hasičů z Dobřichovic, Řevnic,
Černošic a Letů, ke společným
oslavám se pak připojily sbory
z Radotína, Lipenců a Jíloviště.
Doufáme, že se všem zúčastněným oslavy líbily stejně
jako nám, a děkujeme za hojnou
účast.
Tomáš Havlík, JSDH Mokropsy
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Pořízení nového územního plánu
Zastupitelstvo města Černošice rozhodlo na svém zasedání dne 17. 9. 2008 o pořízení nového územního plánu. Důvodem je skutečnost, že podle ustanovení nového Stavebního
zákona – 183/2006 Sb., platnost územního plánu sídelního
útvaru Černošice bude ukončena nejpozději 31. 2. 2015. Nový územní plán bude dle tohoto předpisu pořízen pro celé
území Města Černošice a umožní využití nových nástrojů
územního plánování daných novým stavebním zákonem.
Podle § 53 sta- není právní nárok, a je proto důležité, jaké
vebního zákona po- konkrétní důvody pro navrhovanou změnu
řizovatel územního žadatel uvede. O zařazení návrhu bude rozplánu (OÚPSŘ) ve spolupráci se zástupci sa- hodovat zastupitelstvo města, které bude
mosprávy města vyhodnocuje výsledky pro- především posuzovat, zda navrhovaný soujednávání a zpracovává návrh rozhodnutí kromý zájem je v souladu se zájmem veřejo námitkách, o kterých následně rozhoduje ným, v souladu s celkovou koncepcí rozvoje
města Černošice.
zastupitelstvo.
Nový územní plán bude samozřejmě
Prvním krokem v procesu pořizování
územního plánu je přijímání návrhů od vycházet ze stávajícího platného územního
vlastníků pozemků nebo staveb na území plánu, který je k nahlédnutí v budově městměsta. Tento krok je specifikován veřejnou ského úřadu na chodbě v suterénu. Textová
vyhláškou, která je umístěna na úřední desce část územního plánu je k dispozici na weboa na webových stránkách města. Jsou zde vých stránkách města.
vyzýváni příslušní vlastníci k podání návrhů
Vedení města Černošice nepodporuje
na pořízení tohoto nového územního plánu. v současné době další plošný rozvoj zástavby rodinnými domy v lokalitách v západní
Návrh musí splňovat tyto náležitosti:
1) identifikace navrhovatele – jméno (název), části města, a proto návrhy, směřující tímto
datum narození (identifikace), trvalý pobyt směrem, nebudou velmi pravděpodobně do
změny územního plánu zařazeny.
(sídlo),
2) údaje umožňující identifikaci vlastnicProces pořízení územního plánu je obkých nebo obdobných práv k pozemku
sahově, procesně a časově velmi náročný,
nebo stavbě na území města – parcelní či celková doba bude trvat zhruba jeden a půl
popisná čísla, čísla listu vlastnictví atd.,
roku. Celý proces bude dostatečně veřejně
3) údaje o současném využití nemovitostí
prezentován, povinnou součástí je veřejné
(pozemky, stavby), kterých se žádost týká, projednání celkového návrhu ještě před jeho
4) navrhovaná změna a její podrobné důschválením.
vody.
Existence kvalitního územního plánu je
Lhůta pro přijímání návrhů končí 15. lis- hlavním předpokladem pro zajištění udržitopadu 2008 a návrh je třeba do této doby telného, harmonického a rozumného rozvodoručit písemně průkazným způsobem (po- je každého sídelního útvaru, a proto i město
datelna, doporučený dopis).
Černošice věnuje této problematice velkou
Pro zařazení jednotlivého návrhu do pozornost a úsilí.
PhDr. Michal Jirout, místostarosta
procesu projednávání územního plánu
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Železniční koridor přes město Černošice

V současné době jsou na trati mezi Prahou a Plzní připravovány dvě železniční koridory. Jeden vysokorychlostní, který by měl vést dvěma 22 kilometrů dlouhými tunely
z nádraží Praha Smíchov do Berouna a druhý, jenž by využíval stávající trať. Koridor
na stávající trati by měl být realizován až po uvedení do zkušebního provozu koridoru
vedoucího tunelem, tedy v roce 2017/8.
Železniční trať procházející Černošicemi by při této trati, jako je například v současné
měla být rekonstruována tak, aby umožnila době realizovaný B a R v oblasti mokropesvelmi rychlé propojení obcí v údolí Beroun- ké zastávky. Město tak problematiku návrhu
ky s Prahou. Počítá se s intervaly sedm až projektové dokumentace koridoru neustále
patnáct minut mezi příjezdy a odjezdy odleh- sleduje a jednotlivé etapy připomínkuje.
Připomínky cestujících
čených vlaků, navazujících na systém pražské
Cestující, kteří využívají železniční spointegrované dopravy. V rámci projektové
dokumentace, kterou připravuje fy SUDOP jení do Prahy, si často stěžují na stav přepro Správu železniční a dopravní cesty, je devším železniční zastávky Mokropsy. Vadí
rovněž počítáno s rekonstrukcí zastávek do jim veliký výškový rozdíl mezi nástupištěm
podoby příměstské dopravy (bezobslužné a vstupem do vozu, nesnadný a ne příliš
s jízdenkovými automaty). Zastávky by měly bezpečný přístup na nástupiště atd. Všechbýt bezbariérově a bezpečně napojeny na nej- ny tyto připomínky jsou průběžně předávábližší okolí, kde je počítáno s předností pěší ny vedení Správy železniční dopravní cesty
dopravy s omezením negativních vlivů bu- tak, aby při rekonstrukci koridoru bylo
doucího koridoru na okolní zástavbu formou počítáno s nápravou.
protihlukových stěn.
Město se však snaží řešit nejen připomínky ke
Město Černošice bylo
koridoru, ale především ty
přizváno fy SUDOP, stejně
aktuální. Odbor dopravy se
jako ostatní obce v údolí
snaží u Správy železniční
Berounky, k připomínkovádopravní cesty či u samotní projektové dokumentace
ných přednostů stanic získat
chystaného koridoru, jehož
nápravu v případech nerealizace přinese určité
funkčního osvětlení, zřízení
změny současného stavu
nájezdových ramp, odklízení
trati. Vedení města položilo
odpadů, navýšení vlakových
hlavní důraz na zachování
spojů atd. Většina požaco možná největšího počtu
davků je, často po mnoha
úrovňového křížení s tratí
urgencích, nakonec vyřešena.
zachováním její nivelity
Ing. Jan Skalický,
tak, aby nebyla snížena
vedoucí
odboru investic
funkčnost jednotlivých koa správy majetku
munikací. Zároveň pověřilo
odbor investic koordinací
3 Před zastávkou Mokropsy
přípravy projektové dokubyl instalován automat na
mentace rekonstruovanéprodej jízdenek MHD, který
ho železničního průtahu
se městu podařilo získat od
městem s projektovou doDopravního podniku hl. m.
Prahy
kumentací stavebních děl
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Tříděný sběr nebezpečných odpadů v Černošicích

Je to ten nejhorší odpad, který existuje, je to ten, co zabíjí. A přesto je ho kolem nás čím dál
tím víc a my s ním musíme zacházet opatrně a snažit se jím neničit okolí, ve kterém žijeme.
Tříděný sběr některých nebezpečných sloNa sběrné místo mohou nebezpečný odpad
žek komunálního odpadu, mezi které řadíme odkládat jen občané trvale bydlící v Černoširozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, cích (ke kontrole je nutné předložit občanský
pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, průkaz) nebo chataři, kteří ke kontrole předolej a tuk (vyjma jedlého), barvy, tiskařské loží doklad o zaplacení poplatku za likvidaci
barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty a odm- odpadu.
ašťovací přípravky, baterie a akumulátory je
Městská policie upozorňuje
nutné odkládat na sběrné místo v areálu
V případě zjištění jakéhokoliv odkládání
technických služeb v ulici Topolská 660 vedle nebezpečného odpadu mimo určený prostor,
hasičské zbrojnice v Mokropsech.
tj. mimo sběrné místo, bude toto jednání
Sběrné místo je otevřeno v pondělí a ve postihováno dle platných právních předpisů.
středu od 7.00–17.00 (11.00–11.30 polední Sankce plynoucí z obecného právního předpřestávka) a v sobotu od 1. 11.–31. 3. od pisu, tj. ze zákona č. 200/1990 Sb., o přestup14.00–16.00.
cích, za ukládání a odkládání odpadu mimo
Nebezpečný odpad, hlavně pak chemiká- vyhrazená místa je v současné době až do
lie, budou na sběrné místo převzaty pouze výše 50 tisíc Kč.
Za odbor technické služby Renáta Petelíková
v uzavřeném a hlavně neporušeném obalu.

Nový ceník služeb poskytovaných TS
Ceník platný od 1. 10. 2008
Avia
Tatra
Bobcat
válec
Plošina
Multikára
Caterpillar
Traktor
Zametač
Traktor s cepákem
Štěpkovač
kontejner na větve – štěpkování
Avia
Tatra
plošina
Multikára
Fumo
pracovník TS
pracovník TS s mechanizací *
zapůjčení vysoušečů Kč/den

Mth
Mth
Mth
Mth
Mth
Mth
Mth
Mth
Mth
Mth
Mth
Kč/km
Kč/km
Kč/km
Kč/km
Kč/km
TS Kč/h
Kč/h *
Kč/den

* motorová pila, křovinořez, plotostřih
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včetně DPH
700 Kč
840 Kč
760 Kč
440 Kč
560 Kč
300 Kč
920 Kč
920 Kč
1 600 Kč
920 Kč
1 480 Kč
1 120 Kč
28 Kč
40 Kč
25 Kč
25 Kč
25 Kč
280 Kč
320 Kč
12 Kč

DPH se neúčtuje

z radnice

Z činnosti technických služeb města

Pracovníci odboru technických služeb upravili zelený pás pod stromořadím topolů v Radotínské ulici
na vjezdu do města. V podzimních měsících by mělo dojít ještě k terénním úpravám těchto ploch.

Tak vypadalo okolí kontejnerového stání v Topolské ulici v pondělí 20. října. Výzvy, kterými
pracovníci technických služeb na stránkách tohoto listu apelovali na obyvatele města, aby
u kontejnerových stání neodkládali odpad, který tam nepatří (matrace, nábytek, bioodpad), se
zcela minul účinkem.

11

z města a okolí

Kamery pomohly odhalit viníky dopravních nehod a zloděje

V neděli 28. září v odpoledních hodinách došlo u radotínského železničního
přejezdu k dopravní nehodě. Viník nehody odjel směrem na Černošice.
Policie ČR, Oddělení dopravních nehod
Správy hlavního města Prahy, požádala Městskou policii Černošice o záznam
z kamerového systému. Na základě tohoto
záznamu bylo vozidlo, které z místa dopravní nehody odjelo, identifikováno. Rovněž byl identifikován jeho řidič, jemuž za
ujetí z místa dopravní nehody hrozí sankce
a odebrání řidičského oprávnění.
V pátek 10. října v podvečerních hodinách
zjistila hlídka městské policie, že v ulici Slunečná je strženo vedení městského rozhlasu
a dva sloupy veřejného osvětlení jsou poškozeny. Na základě šetření, které strážníci na
místě provedli, bylo zjištěno, že tu směrem
od Mokropes projíždělo nákladní vozidlo
se vzpřímeným zařízením na nakládání, tzv.
rukou, jež tuto škodu způsobilo. Řidič vozidla z místa dopravní nehody ujel. Z tohoto
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důvodu byla přivolána Policie ČR, skupina
dopravních nehod, která celou věc převzala
k šetření. Následně došlo i k vyhodnocení
záznamu kamerového systému města, na
němž bylo nákladní vozidlo včetně registrační značky a řidiče při jízdě se vztyčenou
„rukou“ zachyceno. Záznam byl předán
Policii ČR k následnému využití, řidiči za
ujetí z místa nehody hrozí ztráta řidičského
oprávnění.
Ve středu 8. října kolem deváté dopoledne
došlo k vloupání do zaparkovaného osobního vozidla v ulici Poštovní. Městská policie
získala důležitou informaci o značce a barvě
vozidla, kterým pachatelé z místa odjeli, a to
od všímavého občana, jemuž tímto děkuje.
Na základě poskytnuté informace policisté vyhodnotili záznam z kamerového systému města a přesně identifikovali vozidlo
i jeho majitele. Celá věc byla předána Policii
ČR k následnému dořešení.
V uplynulém měsíci byl kamerový systém
města využit v třiadvaceti případech, z toho
šestkrát s kladným výsledkem.
Otevřená trafostanice u školy – 20. září
v odpoledních hodinách byl městské policii
oznámen nezajištěný vstup do trafostanice
v ulici K lesíku v blízkosti základní školy.
Strážníci po příjezdu na místo skutečně
zjistili, že vstup do trafostanice je otevřený
a není nijak zabezpečený. Vyčkali proto až
do příjezdu pohotovosti ČEZ, která vše
uvedla do pořádku. Děkujeme oznamovateli.
Za krádeže pokuty – 23. září v odpoledních
hodinách byl v samoobsluze Delvita přistižen muž ve chvíli, kdy kradl pivo. Hlídka
městské policie zajištěného zlodějíčka na
místě převzala a provedla další úkony
vedoucí ke zjištění skutečného průběhu

z města a okolí
celého incidentu. Věc byla řešena na místě blokovou
pokutou. 26. října byl v téže samoobsluze zadržen další
nenechavec. Mladý muž z Černošic se pokusil odcizit
tvrdý alkohol. Strážníci opět řešili celou věc na místě
blokovou pokutou.
Rváče rozháněli policisté – 30. září ve večerních hodinách došlo v ulici Kazínská ke rvačce asi patnácti osob.
Na místě zasahovaly dvě hlídky strážníků a jedna hlídka Policie ČR. Celou věc si převzala k šetření Policie
ČR jako podezření z trestného činu rvačky.
Bomba v balíčku nebyla – 3. října v odpoledních
hodinách byla hlídka městské policie požádána
o součinnost při zajištění pobočky Komerční banky
v Černošicích, a to z důvodu možné hrozby nástražným výbušným systémem. Do tří minut po oznámení
byla evakuována pobočka i hotel Slánka. Následně
policisté prověřili prostor banky a našli nestandardně
zabalený balíček. Na místo nálezu byl povolán pyrotechnik se speciálně cvičeným psem. Protože pes neoznačil nález jako podezřelý, pyrotechnik ve speciálním
obleku vynesl balíček mimo prostor banky a otevřel jej.
Bomba v něm naštěstí nebyla.

Strážníci budou kontrolovat zábory veřejného prostranství
V uplynulých několika měsících se
v našem městě opět začal rozmáhat nešvar, kterým je neoprávněný zábor veřejného prostranství. Jde zpravidla o skládky
stavebního materiálu, písku a uhlí a také
reklamních zařízení včetně „A“ reklam
před obchody. Veřejným prostranstvím je
míněno takové místo, které je přístupné
každému bez omezení a je uvedeno ve
vyhlášce města Černošice č. 5/2006. Ta
upravuje místní poplatek za užívání tohoto veřejného prostranství.
Z vyhlášky plyne povinnost poplatníka
oznámit správci poplatku každou skutečnost, která může mít vliv na výši, trvání,
zánik a případně osvobození od poplatkové povinnosti, a to ve lhůtě do 15 dnů od
doby vzniku této skutečnosti.

Během listopadu se strážníci městské
policie zaměří právě na tyto zábory. V případě, že zjistí zábor, který není řádně oznámen správci poplatku, tedy Městskému
úřadu Černošice, a tento zábor nebude ani
ve lhůtě 15 dnů správci poplatku oznámen,
bude věc řešena formou daňového výměru
(bude doručen příslušnému poplatníkovi)
a dále sankcí ve smyslu ustanovení § 47,
odst. 1, písm. g) zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích, kde se takto jednající osoba
vystavuje postihu ve správním řízení až do
výše 50 tisíc korun.
Dovoluji si upozornit všechny občany
našeho města, aby své zábory veřejného
prostranství řádně oznámili správci poplatku, případně své skládky do 15. listopadu z veřejného prostranství odklidili.
Gregor Dušička, vedoucí Městské policie Černošice
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z města a okolí

Proč houkáme sirénou

Velmi pravděpodobně si již někteří občané Černošic všimli, že v poslední době
poměrně často houká siréna na hasičské zbrojnici. K tomuto nejstaršímu způsobu vyhlašování požárního poplachu jsme se vrátili kvůli nespolehlivosti modernějších systémů. Požární poplach je vyhlašován přerušovaným tónem sirény
po dobu jedné minuty a slouží pouze ke svolávání zásahové jednotky. Bohužel je
někdy nutné spustit sirénu v nejméně příjemnou dobu pro okolní obyvatele.
Například při poplachu 4. října byla nejspolehlivějším. V případě hrozby nebo
siréna spuštěna ve tři hodiny v noci. Po- vzniku mimořádné události (jakou jsou
plach se týkal požáru dřevníku u garáže například i povodně, ekologické havárie
rodinného domu ve Vonoklasech. Tento apod., tedy vyjma požárního poplachu) je
požár byl komplikován tím, že hořelo v České republice zaveden jeden varovný
v bezprostřední blízkosti 10 m3 cisterny signál s názvem „Všeobecná výstraha“
plné kapalného propanu na vytápění – kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin,
rodinného domu. Na místo zásahu do- který může být vysílán třikrát po sobě
razilo 11 členů JSDH Mokropsy se třemi v cca tříminutových intervalech. Pro ovězásahovými vozidly, těsně po nás přijela ření provozuschopnosti sirén se používá
HZS Řevnice se dvěma zásahovými vo- nepřerušovaný tón sirény po dobu 140
zidly a šesti hasiči. Zásah trval hodinu vteřin. Provádí se vždy první středu v měa půl a podařilo se zabránit vznícení síci ve 12 hodin.
nádrže, i ostatní materiální škody jsou
Kromě sirény používáme lokální síť paminimální.
geru, která svolá i členy sboru, kteří sirénu
slyšet nemohou.
Třetím,
nejmodernějším
a zároveň nejméně spolehlivým, systémem je modul
KANGO+. Všem členům zásahové jednotky rozešle SMS
zprávu se stručnou informací
o výjezdu a vytiskne příkaz
k výjezdu, kde jsou uvedeny
podrobnější informace o události, a seznam techniky, která
má být nasazena. Nevýhodou
této technologie je přímá závislost na mobilním operátoJednotka využívá v současnosti tři nezá- rovi, jenž hasičům nepřidělil prioritu povislé systémy vyhlašování poplachu a svo- řadí, a tak nám poplachová zpráva může
lávání členů výjezdové jednotky.
přijít třeba i s hodinovým zpožděním.
Vyvolání poplachu sirénou je sice nejDvoustranu připravil Tomáš Havlík,
JSDH Mokropsy
starším způsobem z nich, ale stále tím
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z města a okolí

Nové internetové stránky zásahové jednotky

Nové internetové stránky městských hasičů jsou poslední z řady cílů, které
jsme si pro letošní rok stanovili.
V letošním roce prošla zásahová jednotka
Celý rok jste nás mohli vidět, jak si vedeme
mnohými změnami, které ji přiblížily na jako zedníci, tesaři, klempíři, pokrývači, elekúroveň profesionálních jednotek. Proběhla trikáři, zámečníci, automechanici, malíři nebo
generální oprava našeho vozidla prvního lakýrníci. K tomu všemu je rok 2008 nadprůvýjezdového pořadí, prodej tří veteránů měrný i na zásahy, k dnešnímu dni jsme vyjeli
a nákup velkoobjemové cisterny, následně k 92 případům.
i VA vozu.
I proto nás velmi těší, že vám tímto můZačátkem léta byla dokončena probíhající žeme oznámit, že i nové webové stránky
centralizace zásahových jednotek ze dvou zásahové jednotky jsou dokončeny a budou
jednotek na jednu. Černošická zbrojnice v provozu od 1. listopadu 2008. Internetová
zůstala k dispozici pro činnost spolku SDH adresa zůstává www.sdhmokropsy.cz a naše
Černošice, v mokropeské stanici má sídlo celá stránky vás budou informovat zejména o činzásahová jednotka města a SDH Mokropsy.
nosti zásahové jednotky a SDH Mokropsy.
Vzhledem ke zmiňovaným změnám jsme
byli nuceni provést rozsáhlé úpravy v prostorách stanice. Předělali jsme garážová stání pro
větší výjezdovou techniku, kvůli dalším členům jednotky zredukovali a zrekonstruovali
prostory dílny a šatny, vybavili komunikační
stožár, postavili kryté stání na garážování
požárních přívěsů.

V případě nebezpečí, jakým mohou být
povodně, vichřice, bouře mimořádných rozsahů, ekologické havárie apod., zde budeme
zveřejňovat co nejaktuálnější informace, varování, pokyny a doporučení. Pro vaše dotazy,
návrhy, nahlášení neurgentních událostí je na
našem webu připravena konferenční stránka
nebo kontakt elektronické pošty.
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z radnice

Vyhlášení výběrového řízení

Podle ustanovení § 7 odst. 3 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, vyhlašuji výběrové řízení na volné pracovní místo úředníka – koordinátora komunitního
plánování zařazeného do odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Černošice.
Název územního samosprávného celku: Město
starší než tři měsíce; u cizích státních
Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice.
příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
Druh práce a místo výkonu práce: úředník
státem; pokud takový doklad domovský
pro oblast komunitního plánování sociálstát nevydává, doloží se bezúhonnost
ních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.,
čestným prohlášením
o sociálních službách, a dalších souvisejíc) kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
cích právních předpisů;
vzdělání.
pracoviště Praha, praktický výkon práce ve
správním obvodu obce s rozšířenou působ- Platová třída odpovídající druhu práce: 9
(podle přílohy č. 3 nařízení vlády č. 564/
ností Černošice
2006 Sb.)
pracovní poměr na dobu neurčitou.
Lhůta
pro podání přihlášky: do 12 hodin dne
Předpoklady: fyzická osoba, která je státním
18. 11. 2008.
občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem Místo a způsob podání přihlášky: Přihláška
musí být podána písemně k rukám tajema má v České republice trvalý pobyt, doníka Městského úřadu Černošice v zalesáhla věku 18 let, je způsobilá k právním
pené obálce s označením Výběrové řízení
úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jaúředník – koordinátor komunitního vzdězyk a splňuje další předpoklady pro výkon
lávání do podatelny Městského úřadu Čersprávních činností stanovené zvláštním
nošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice, ve
právním předpisem.
výše uvedené lhůtě. Na přihlášky podané
Jiné požadavky územního samosprávného
po uvedené lhůtě nebude brán zřetel.
celku pro vznik pracovního poměru odpovídající povaze správní činnosti, kterou má
Přihláška zájemce musí obsahovat
zájemce vykonávat:
tyto náležitosti:

a) vyšší odborné vzdělání nebo minimálně
střední úplné vzdělání s maturitní zkouškou
b) přehled o poskytovaných sociálních
službách, znalost zák. č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách
c) praxe v neziskové sféře výhodou
d) schopnost analytického a koncepčního
myšlení
e) příjemné vystupování
f) nástup dle dohody
Výčet dokladů, které zájemce připojí
k přihlášce:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje
o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne
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a)
b)
c)
d)
e)

jméno, příjmení a titul zájemce
datum a místo narození zájemce
státní příslušnost zájemce
místo trvalého pobytu zájemce
číslo občanského průkazu nebo číslo
dokladu o povolení k pobytu, jde-li
o cizího státního občana
f) datum a podpis zájemce
Přihláška se zasílá na adresu: Městský
úřad Černošice, pracoviště Praha, Podskalská
19, 128 25 Praha 2, k rukám tajemníka městského úřadu.
Město Černošice si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.
Ing. František Dvořák,
tajemník Městského úřadu Černošice

z města a okolí

Tradice setkání zástupců spolků a organizací zůstala zachována
Při příležitosti státního svátku Dne české státnosti se 28. září v sále Clubu Kino sešli na tradičním
svatováclavském setkání zástupci místních spolků
a organizací, aby si popovídali o tom, co se jim
v průběhu roku podařilo a čím obohatili život obyvatel našeho města. Vždyť jsou to právě oni, kdo
poskytuje dětem i dospělým zábavu a poučení, připravují jim podmínky pro rozvíjení jejich znalostí
a talentu a učí je pomáhat tam, kde je to potřeba. Ať
už jde o sportovce, včelaře, zahrádkáře, modeláře,
skauty, zdravotníky, hasiče a všechny ostatní. Činnost těchto sdružení prostě přináší mnoho užitečného všem spoluobčanům.
To samozřejmě představitelé města dobře vědí a ve
své zdravici to na setkání v Clubu Kino zdůraznil
i starosta města Aleš Rádl. Poděkoval všem přítomným za jejich záslužnou práci, vyjádřil obdiv jejich
ochotě veřejně a nezištně se angažovat ve prospěch
ostatních spoluobčanů a přislíbil veškerou pomoc
(sj)
ze strany města.
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z města a okolí

Občanské sdružení Obrázky pro život děkuje za pomoc „slaným“ dětem

Benefiční putovní výstava nazvaná Obrázky pro život – Pomoc slaným dětem, jež se
v sále Clubu Kino uskutečnila 17. až 31. října, je společným projektem Občanského
sdružení Obrázky pro život a Klubu nemocných cystickou fibrózou, které již řadu let
pomáhají dětem a jejich rodinám. Formou
výstavy, jejíž úvodní večer ozdobily svým
vystoupením dětský pěvecký sbor Chorus
Angelus, taneční soubor Pramínek a dívčí
vokální skupina Brécy, jsme chtěli přiblížit
veřejnosti problematiku tohoto onemocnění a pomoci k dofinancování inhalátorů pro
nemocné děti, které jsou jejich nezbytnou
pomůckou při každodenní léčbě. Onemocnění cystická fibróza je doprovázeno abnormálně slaným potem, a proto se nemocným
dětem laicky říká „slané děti“.
Obrázky, jež na výstavě byly k vidění i ke
koupi, nám poskytli profesionální výtvar-
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níci z celé republiky, nemocné děti a jejich
kamarádi i děti ze škol. Velice si vážíme
například podpory akademického malíře
Jiřího Altmanna, fotografa Dana Vojtíška
z Černošic, Ivany Skálové z Dobřichovic,
dětí ze ZUŠ Černošice pod vedením paní
učitelky Bláhové i dětí ze ZŠ Komenského
spolu s jejich učitelkami paní Ivanou Turoňovou a paní Janou Sticzayovou za ochotu
věnovat čas na namalování obrázků. Do
výstavy se aktivně zapojily i děti z Dětského domova Lety, jež svým zájmem a nádhernými obrázky ukázaly, že jim pomoc
druhým není cizí.
Zatím největší úspěch zaznamenal obrázek výtvarnice paní Evy Filipové „Číča domácí“, za který jsme dostali do kasičky čtyři
tisíce korun. Děkujeme všem za podporu
a hlavně za důvěru věnovanou celé akci.
Eva Váňová, o. s. Obrázky pro život

z města a okolí

Zrcadlo přátelství a bouřlivý potlesk v Clubu Kino
V pátek 17. října v Clubu Kino vystoupily dva dětské pěvecké sbory, a to
černošický Chorus Angelus pod vedením sbormistra Lukáše Prachala a Kinder und Jugendchor Maria Rosenkranz
z Frankfurtu nad Mohanem pod vedením sbormistryně Karin Mayle. Oba
sbory na klavír doprovázel Jan Polívka.
Program pak zpestřil a doplnil taneční
soubor Pramínek pod vedením paní
Marcely Látalové ze Základní umělecké
školy. Na závěr zazpíval dívčí voiceband
Brécy, opět pod vedením Lukáše Prchala.
Koncert se vydařil vážně skvěle, a kdo
v pátek v Clubu Kino nebyl, tak zkrátka
prohloupil. Byl to nevšední zážitek, když
pan Prchal rozdělil oba sbory na čtyři
části a rozmístil je na čtyři různá mís-

ta v kině. Zcela zaplněný Club Kino se
dobře bavil a odměnil všechny účinkující bouřlivým potleskem. Ne nadarmo
byla tato akce pojmenována Zrcadlo
přátelství, protože radost a nadšení bylo
vidět v každé tváři.
Všem, kteří se na akci podíleli, děkujeme – Městu Černošice, Česko-německému fondu budoucnosti, Středočeskému kraji, Unii českých pěveckých
sborů, ale i všem rodičům, dětem
a našim příznivcům a přátelům. Bez
jejich pomoci a podpory bychom tuto
akci nikdy nemohli realizovat. Všechny,
jimž se náš koncert líbil, srdečně zveme
k návštěvě našich internetových stránek
www.chorusangelus.cz, kde najdete náš
aktuální program a také pár fotografií
Michala Voldřichová
z každé naší akce.

19

z města a okolí

Pro informaci i poučení budoucím generacím
aneb Kroniky a kronikáři tu budou stále
Na pravém spodním okraji kalendářního ciferníku pražského orloje stojí soška muže s knihou v ruce. Kniha nedosahuje
rozměrů, jaké v minulosti bývaly tradičně přisuzovány pamětním knihám – kronikám obcí, ale tento muž je přesto kronikář. Dokonce Kronikář a ryze český. Soška totiž dlouho stála
s prázdnýma rukama v poněkud zbytečném gestu a teprve,
když v květnu 1945 o vlas unikla záhubě, našla svůj smysl
a cíl. Přijala od sochaře Vojtěcha Suchardy onu knihu a sbor
kompetentních jí přiřkl jméno. Spolu Hvězdářem a Filozofem,
marně se zaštiťujícím Andělem, představuje Kronikář jedno
z pouhých tří lidských povolání či poslání, která vůbec byla na
orloj přijata. Proti sousednímu vyšňořenému Hvězdáři má jen
skromné šeré roucho a nohy bosé. Zato pokrývka
hlavy mu září, snad na znamení všeho, co Kronikář
v hlavě uschovává.
Vzpomene si někdo z čtenářů, kdy byl pražský
orloj vůbec vytvořen a proč právě kronikář je jednou z turisty obdivovaných postav skvělého díla
mistra Hanuše? Pro mnohé to asi bude poněkud složitější a zřejmě nemá ani smysl nad tím hloubat. Přesuňme se proto o několik století dál, do současnosti, do doby
přetechnizované, ovládané počítači, a řekněme si upřímně:
K čemu nám jsou kroniky, když dostupnost i po desetiletí
uchovávaných informací je záležitostí pouhého klepnutí do
klávesnice?
A ejhle! Asi nám ty pamětní knihy k něčemu budou,
když samo shromáždění kompetentních – Parlament České
republiky – rozhodlo, že kroniky a kronikáři tu budou nadále a dokonce z pověření zákona. A to zákona z doby úplně
nejčerstvější, navazujícího na „vousatý“ zákon z roku 1920.
Tak tedy: zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí, stanoví,
že: „Každá obec vede kroniku obce, do níž se zaznamenávají
zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro
informaci i poučení budoucím generacím“.
Osobnosti místních kronikářů
Ve světle řádků, které jste si mohli přečíst v samém
úvodu tohoto povídání, i ve světle rozhodnutí českých
zákonodárců lze říci, že české kronikářství bylo, je a bude… A je proto na místě připomenout si jména kronikářů,
kteří z pověření obecních úřadů vykonávali své bohulibé
dílo svědomitě a co nejúplněji zaznamenávali události,
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jež v budoucnu vedly k pochopení doby
a jejích projevů v dané lokalitě. Nebyli to
lidé se zvláštním speciálním vzděláním,
ale s přiměřenou životní praxí, schopností
rozhledu a věcného úsudku, lidé s touhou
poznat prostředí, které jim je domovem ať
po předcích nebo z vlastního života.
První kronika je z roku 1907
Do roku 1950, kdy došlo ke spojení dosud
dvou samostatných obcí – Dolních Mokropes
a Horních a Dolních Černošic – byly vedeny
kroniky samostatně v obou částech.
První dochovanou kroniku vedli v Dolních Mokropsech od roku 1907 Václav Vorel,
úřadující radní, a prozatímní obecní tajemník pan Josef Brátka. Vedli ji dobrovolně až
do roku 1912. Poté se zápisy do kroniky na
dlouhých 20 let odmlčely. Až v roce 1932,
podle nařízení nového zákona ze 17. listopadu, byl dosazen další kronikář. Byl jím
František Váňa, technický úředník. V době
nacistické okupace musel kroniku, podle
zákona z 11. 11. 1940, odevzdat Okresnímu
úřadu k uložení. Po revoluci v roce 1945 již
ve svém díle nepokračoval.
16. února 1947 pak Rada Místního národního výboru zvolila třetího kronikáře,
kterým byl Oldřich Podskalník – typograf.
Do kroniky Dolních Mokropes se snažil
doplnit i velmi starou historii obce. Údaje
dohledával dokonce i v kronikách Kosmově a Dalimilově, v kronice Václava Hájka
z Libočan a poté i v Dějinách Františka
Palackého. Bádal i v archeologických pojednáních o památných místech, osobnostech a pamětihodnostech a významných
událostech v okolí: Kazíně, Krokových
dcerách, přírodě, řece, povodních, požárech, vichřicích, stavbě železnice, výstavbě
obce v roce 1924, kdy byla založena nová
část obce na Vráži. Vyjmenovává spolky
a živnosti. Zaznamenává jména a období
působnosti rychtářů a starostů od roku
1651 až do roku 1948.

Kroniku Horních a Dolních Černošic, a to
zpětně ze všech dostupných zdrojů, zpracoval
od roku 1928 do roku 1938 Antonín Moucha.
Zahynul při náletu na Prahu v roce 1945.
V době nacistické okupace byla i tato kronika
odevzdána do archivu a tím záznamy skončily.
Od roku 1946 kroniku zpětně psal pan
Antonín Jirkovský (od roku 1950 to již byla
kronika spojených obcí Horních Černošic
a Dolních Mokropes).
Od roku 1970 kroniku velmi svědomitě
vedla, a to až do roku 1981, ředitelka místní
obecné školy paní Milada Hirschová, kterou
teprve zdravotní potíže přiměly k tomu,
aby ve svých osmaosmdesáti letech odložila pero a předala svou kroniku, která čítala
čtyři silné svazky, JUDr. Ladislavě Pařízkové. Paní doktorka Pařízková vedla kroniku
města Černošice až do roku 1994.
A tím náš prozatímní výčet kronikářů
končí.
Kroniky spolků
Vedle obecních kronik vedly své kroniky
i místní spolky. V Dolních Mokropsech to
byli od roku 1903 Dobrovolní hasiči, od roku 1920 fotbalisté SK Kazín a od roku 1919
Sokol. Od roku 1845, od data svého vzniku,
vedl svou kroniku i Rolnický spolek Přemysl
pod Kazínem – Selská jízda.
Krásnou kroniku na ručním papíře vedl
podpůrný spolek Bratrstvo pro Černošice
a okolí, založený v roce 1897. Kroniky Solola a Dobrovolných hasičů Černošice se
nedochovaly.
Chceme znát, co je v kronikách
A proč si vlastně kroniky a historické
zápisy v nich připomínáme? Odpověď je
jednoduchá. Prostě proto, že si to čtenáři
přejí. Chtějí znát dějiny obce i osudy lidí
v ní žijících. Pokusíme se proto vybrat ze
záznamů ty, které mají čtenářům co říci
a postupně je budeme uveřejňovat.
Milena Křížová, Stanislav Janovský
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Mikroregion Dolní Berounka se představuje – I. část

Mikroregion Dolní Berounka je název dobrovolného svazku obcí, které v říjnu 1999 podepsaly
zakladatelskou smlouvu a spojily své síly za účelem
lepší spolupráce, zejména při ochraně životního
prostředí, rozvoji cestovního ruchu, infrastruktury,
dopravních systémů a pořádání společných kulturních akcí. Členem svazku je i město Černošice.

Mikroregion pokrývá celé údolí Berounky od Prahy až po
město Beroun. Čítá jedenáct obcí, v nichž
žije okolo šestnácti tisíc obyvatel. Celá
oblast je turisticky velmi atraktivní, je
zde více než tři tisíce rekreačních chat.
Přirozeným spojníkem obcí je řeka Berounka a posledních bezmála 140 let také
železniční trať, která přinesla značný rozvoj celé oblasti. Trať byla postavena jako
jednokolejná v roce 1862 a do trvalého
provozu uvedena v roce 1863. Již za 20 let
však nestačila rozšiřujícímu se provozu
a začalo se s výstavbou druhé koleje. Provoz po obou kolejích byl zahájen v roce
1911, kdy byl vyměněn železniční most
mezi Dolními a Horními Mokropsy.
Území mikroregionu bylo osídleno již
v pravěku, jak dokládají nálezy z nejrůznějších kultur, počínaje starší dobou
kamennou. Podle prvních písemných
zmínek jsou z obcí nejstarší obě Třebaně,
které v roce 2000 slavily 1000 let trvání,
následují Mokropsy a Lety s první zmínkou v roce 1088. Mezi místa dokládající
bohatost a rozmanitost zdejší přírody
patří na pravém břehu Berounky pásmo brdských lesů. V těsné blízkosti obcí
mikroregionu se rozkládá CHKO Český
kras s přírodní rezervací Karlické údolí,
Koda, Tetínské skály a další přírodní
zajímavosti.
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Obce mají co nabídnout
Černošice
V současnosti největší obec oblasti, kterou si nemusíme podrobně představovat.
Takže ve stručnosti – nejstarší písemná
zmínka o Černošicích, které byly ještě
v 19. století malou vsí, pochází z roku 1115,
kdy byly majetkem kláštera v Kladrubech.
Na konci 19. a na začátku 20. století se staly, díky železničnímu spojení, oblíbeným
letoviskem Pražanů a začala se zde rozmáhat rezidentní vilová zástavba.
Nejvýznamnější památkou je kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je připomínán již v roce 1352. www.cernosice.cz.

Všenory
Ve 13. a 14. století se ve Všenorech těžilo zlato. Vedla tudy také Zlatá stezka,
která spojovala Jadran a Balt. Nejstarší
památkou je kostel sv. Václava, o kterém
jsou zmínky již ve 14. století. Sejně jako

z města a okolí
ných zpráv z roku 1088. V současnosti je
obec vyhledávanou rekreační oblastí. Také
se zde pořádají Masopust, Staročeské máje,
Posvícení či Zlatá neděle. www.obeclety.cz.
Karlík
Roku 1358 dal Karel IV. zbudovat na
strmém ostrohu v Karlickém údolí tvrz
Karlík. Tato tvrz zřejmě sloužila k ochraně východní části karlštejnského panství.
Pravděpodobně během 15. století byla tvrz
zničena. Dnes zde ještě najdete zbytky zdiva. www.obeckarlik.cz.
Řevnice
Město nabízí mnoho zajímavého. Doklady o osídlení oblasti Řevnic pocházejí z doby před více než 10 000 lety.
V Řevnicích jistě stojí za
zhlédnutí bývalý dominikánský zámeček z 60. let 19. století, kde dnes sídlí Základní
umělecká škola, nádherný
barokní kostel a v neposlední
řadě Lesní divadlo, ve kterém
jsou pořádány hudební, divadelní a jiné kulturní akce.
www.revnice.cz.
Hlásná Třebaň
První zmínka o této obci
je z roku 1000, kdy byla knížetem Boleslavem III. věnována ostrovskému klášteru.
V roce 1357 připojil Třebaň
Karel IV. ke Karlštejnu. Název „Hlásná“ je podle robotní povinnosti mužů obce
O minulosti i současnosti jednotlivých obcí mikroregionu se
vykonávat strážní a hlásnou
můžete dočíst na jejich webových stránkách. Vyrazíte-li však
službu na Karlštejně. Hlásná
za krásami přírodními či historickými, které údolí Berounky
Třebaň leží na levém břehu
nabízí, osobně, doporučujeme nejprve prozkoumat webové
Berounky a je vyhledávastránky Informačního centra mikroregionu, jež má své
nou lokalitou pro rekreaci.
sídlo v Karlštejně, anebo ještě lépe centrum navštívit. Jeho
pracovníci jsou vám připraveni kdykoli pomoci.
www.hl-treban.cz

v Černošicích se i ve Všenorech rozvíjela
výstavba krásných vil, z nichž mnohé jsou
zařazeny mezi chráněné stavební památky.
www.vsenory.cz.
Dobřichovice
Dominantou obce je nově zrekonstruovaný barokní zámek, který patřil řádu
Křižovníků. Vedle zámku stojí státem
chráněná lípa srdčitá. Byla vysazena roku
1729 při příležitosti umístění sochy sv. Jana
Nepomuckého. www.dobrichovice.cz.
Lety
Obec Lety byla obročím vyšehradského
chrámu sv. Petra a Pavla, založeného králem Vratislavem. Toto je zřejmé z písem-
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Zadní Třebaň
Tato obec leží na pravém břehu Berounky a s Hlásnou Třebaní je spojena lávkou
přes řeku, ale jen pro chodce. Lávka umožňuje přístup k nádraží, odkud je možné
cestovat motorovým vláčkem na výlety do
brdských lesů. Na návsi je barokní kaplička
sv. Jana Nepomuckého z roku 1730, která
byla roku 1996 kompletně rekonstruována a při této příležitosti zde byl také instalován nový zvon. www.zadnitreban.cz.
Srbsko
V této obci a jejím blízkém okolí se do
Berounky vlévají čtyři potoky, z nichž nejznámější je Bubovický s jezírky a vodopády. Ve skalách kolem obce je mnoho jeskyní. V blízkém okolí je známý Svatý Jan pod
Skalou, na druhém břehu řeky Berounky
přírodní rezervace Koda. www.obecsrbsko.cz.

Palmácia, socha sv. Šebestiána od Matyáše
Brauna, fara s Muzeem betlémů a další
zajímavá místa. V okolí Karlštejna najdete
množství vápencových lomů, nejznámější
je jistě Malá a Velká Amerika. Za zmínku stojí i golfové hřiště s 27 jamkami.
www.obeckarlstejn.cz.
Tetín
Nejmladší člen svazku obcí. První zmínky o Tetíně, podle pověstí sídle kněžny
Tety, dcery vladyky Kroka, jsou ze starých
českých kronik. Roku 921 byla na Tetíně
zavražděna kněžna Ludmila, babička svatého Václava. Dnes v obci najdete kostel sv.
Kateřiny, kostel sv. Ludmily a poutní kostel
sv. Jana Nepomuckého, tetínské muzeum
a tetínský zámek s hracími hodinami. Výhled do údolí řeky Berounky je nádherný
v každé roční době. www.tetin.cz.

Tolik první díl našeho stručného povídání
o tomto krásném území, jež nabízí mnoho
To není jen hrad založený Karlem IV., sportovních a kulturních aktivit a které dnes
vybudovaný v letech 1348 – 1357 ve sty- opět láká turisty, zejména Pražany k častým
lu vrcholné gotiky. Je to i farní kostel sv. návštěvám, ale i k trvalému bydlení.
Karlštejn

24

z města a okolí

Putování po Brdech aneb Příliš deštivý výlet

V dotazníku otištěném v našem Občasníku, který vydáváme v Domě s pečovatelskou službou, vyslovilo několik čtenářů-seniorů přání podniknout motorizovaný výlet. Navrhli jsme trasu z Černošic přes Podbrdy, Hostomice, Jince
a Čenkov se zastávkou v Příbrami, Dobříši a Mníšku pod Brdy.
Náš sociální pracovník Mirek Strejček
objednal minibus pro třináctku přihlášených a 24. září ráno jsme vyjeli. Mnozí
z nás si připadali jako na školním výletu,
ale v opačném věkovém pořadí. Místo
dětí cestovali senioři a místo učitelů
naše milá mládež – Alenka a Mirek. Obloha sice nevěstila nic dobrého, ale naše
nálada byla optimistická.
Brdské pohoří v pestrém podzimním
zbarvení lesů lemované těžkými mraky
připomínalo spíše velehory dávných
geologických hor. Dojeli jsme do Příbrami a těšili se na prohlídku Svaté
Hory, slavného to poutního místa.
Bohužel doprava soukromými vozidly
sem není povolena, a proto jsme se
rozhodli navštívit první cukrárnu na
pěší zóně, abychom
se po „dlouhé“ cestě
občerstvili. Pak jsme
se vydali na prohlídku obchodů. Nejzajímavější bylo luxusní
řeznictví a uzenářství
prodchnuté skvělými vůněmi. Jeden
z výletníků projevil
také zájem o textilní
průmysl, šel si nechat
vzít míru a málem
zmeškal odjezd. To již
mrholení přecházelo
v deštík.
Rozlehlé

města Dobříše nás sice přivítalo útulnou sokolskou restaurací, ale také deštěm. Po obědě jsme zjistili, že kromě
vody z nebe máme co do činění ještě
s prázdným předním kolem našeho
minibusu. Když jsme konečně vyjeli
a pomalou jízdou minuli dobříšský zámek s krásným parkem, řekli jsme si, že
se sem za příznivějšího počasí vrátíme.
Následoval Mníšek pod Brdy, kde jsme
absolvovali objížďku náměstí s krásným kostelem, a pak cesta domů.
I přes nepřízeň počasí se výlet všem
účastníkům líbil, a je na místě poděkovat našemu městu za finanční příspěvek, který nám umožnil jej uskutečnit.
Svatava Preislerová

náměstí
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Rekonstrukce ulice Karlštejnská v centru Černošic

Město ve spolupráci se Středočeským krajem zahájilo 13. října dlouho očekávanou rekonstrukci ulice Karlštejnská, a to v úseku od křižovatky s ulicí Vrážská po
křižovatku s ulicí Riegrova. Tato část navazuje na již zrekonstruovaný úsek Karlštejnské vedoucí až k okraji obce směrem na Solopisky. Stavba, jejíž budoucí podobu můžete vidět na následující straně, bude hotova do konce letošního roku.
Vzhledem k tomu, že zmiňovaný úsek budou instalovány nové moderní zastávKarlštejnské od Riegrovy ulice po nádraží kové přístřešky ze skla a kovu. Součástí
je vnímán obyvateli města jako jedno z cen- rekonstrukce centra je rovněž instalace
ter Černošic, je projektová dokumentace od nových sloupů veřejného osvětlení.
počátku zpracovávána formou náročnější
Širší městské centrum
rekonstrukce s kvalitnějšími povrchy chodPrvky nového moderního městského
níků s použitím zámkové dlažby oživené
mobiliáře, které budou poprvé instalovány
barevnými vzory i kvalitní žulovou dlažbou
v centru Karlštejnská (lavičky, odpadkové
a rovněž s kvalitní zámkovou zátěžovou
koše, autobusové zastávky, veřejné osvětledlažbou na komunikaci. Tuto zátěžovou
ní, hodiny) v souladu s návrhem architekta
zámkovou dlažbu, která odolá i provozu
Karla Veselého, budou umístěny i na všech
autobusů, je však třeba pokládat při plné
místech budoucího širšího městského centuzavírce a tedy s využitím poměrně náročra, které reprezentuje budoucí B a R v okolí
ného systému objízdných tras.
mokropeského nádraží a rekonstruované
Přednost dostanou chodci
ulice Střední, Karlštejnská, Komenského
V celé oblasti centra Karlštejnská bude a náměstí u kostela. Rovněž poprvé se
upřednostněna pěší doprava. Dojde zde v centru Karlštejnská objeví i prvky nového
k výraznému rozšíření chodníků zejména informačního systému města.
u hotelu Slánka, kde šíře chodníku dosáhne
Parkování na Karlštejnské
až devíti metrů. Pro dopravu automobiV současné době je rekonstruovaný
lovou budou vyčleněny dva standardní
úsek dolní části Karlštejnské hojně využísilniční pásy s prvky zpomalujícími dopraván k parkování, což v rámci nové podoby
vu s ohledem na bezpečnost chodců. Na
náměstí s předností pěší dopravy bude
komunikaci budou vytvořeny tři přechody
omezeno. K parkování bude určen zrekonnasvícené bezpečnostním osvětlením a vystruovaný úsek Karlštejnské od Riegrovy
bavené bezpečností dlažbou pro nevidomé.
směrem na Solopisky, a to v délce tří městNa chodnících bude instalována řada ských bloků s tím, že místa k parkování
prvků moderního městského mobiliáře, na budou umístěna střídavě na obou stranách
rozšířeném místě před Slánkou pak bude komunikace. Vznikne tak přirozený zpomaumístěno umělecké dílo, na jehož konečnou lovací prvek, jenž nahradí příčné zpomalopodobu je v současné době vypsána soutěž. vací retardéry, které město na silnici patřící
Tématem uměleckého díla je trojlístek vy- kraji umístnit nemůže. Zvýrazněna při tom
jadřující, podobně jako městský znak, tři budou ochranná pásma u vjezdů do jedměstské části. Na soutěži se podílejí i žáci notlivých domů. Vedle parkovacích míst na
pražské umělecké akademie.
Karlštejnské bude nadále k dispozici i stávaNa místech autobusových zastávek, které jící parkoviště.
Ing. Jan Skalický,
budou umístěny na jedné straně náměstí,
vedoucí odboru investic a správy majetku
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Vítej v Černošicích, Evropo!

Ve dnech 3. až 5. října se do Černošic sjeli zástupci partnerských měst – bavor-

ského Gerbrunnu a polské Leśnice. Naše město přivítalo také přátele z Francie
(města Molsheimu a sdružení obcí z oblasti Calvados v Normandii) a z Themaru
(bývalá NDR), které váže dlouhodobé partnerské pouto ke Gerbrunnu. Přijeli
rovněž zástupci polské Oleśnice, se kterou Černošice 28. října uzavřely partnerskou smlouvu. Všichni navštívili naše město, aby se na výjimečném mezinárodním setkání, tzv. Jour fix, poradili o podpoře rozvoje vzájemných vztahů.
Samotnému sobotnímu jednání předcházelo slavnostní zahájení výstavy
Gerbrunn a jeho partnerství, která na
panelech s fotografiemi dokumentuje
častá přátelská setkání občanů uvedených partnerských měst. Dobrou náladu
navodilo emotivní vystoupení taneční
skupiny Pramínek a přípitek výtečným
vínem z gerbrunnských vinic. Výstavu
lze stále ještě navštívit v mokropeské
kapličce, a to až do poloviny listopadu.
K dispozici je návštěvníkům český překlad uvedených textů.

pracovní setkání a plodná diskuse.
Předseda černošického Spolku pro partnerství evropských měst, pan Ladislav
Lešetický, shrnul aktivity, které již mají
svou tradici. Například společné několikadenní výlety po Šumavě nebo Durynském lese, letní dětský tábor v Černošicích, reciproční kulturní akce a řada
kontaktů zájmových skupin (modeláři,
šermíři atd.).
Účastníci se shodli na nutnosti jejich
pokračování. Z loňských aktivit byly
vysoce hodnoceny především oslavy 900. výročí založení města
Gerbrunnu za účasti delegací
z jednotlivých partnerských měst
a návštěva gerbrunnských mladíků v Černošicích.
V diskusi zaznělo posléze
mnoho podnětů pro budoucí
vzájemnou spolupráci. Například
participace na Kulturním podzimu, který se každoročně koná
v Gerbrunnu. Přátelé z Leśnice
navrhli společný turistický pobyt
v Krkonoších. V rámci diskuse
o podpoře budoucích akcí byla vyzdvižena myšlenka jejich
1 Výstava je otevřena až do poloviny listopadu.
rozšíření tak, aby se setkávalo
stále
více
občanů, protože jedině tak lze
V sobotu 4. října dopoledne pak bylo
ve společenské místnosti Domu s pe- odstranit přetrvávající předsudky a nečovatelskou službou zahájeno vlastní důvěru mezi národy sjednocené Evropy.
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Právě toto setkání v našem městě bylo
příkladem rozvoje osobních kontaktů,
které posilují přátelské vztahy. Účastníci setkání velice ocenili vstřícnost
a pohostinnost černošických občanů,
zvláště těch, kteří poskytli ubytování.
Všem rodinám patří velké poděkování.

Spolek pro partnerství evropských měst
zároveň zve všechny zájemce o účast na
jeho aktivitách, aby se přihlásili u pana
Lešetického na tel.: 251 643 178 a mail
leseticky@iex.cz.
Za Spolek pro partnerství evropských měst
Jitka Landová a Hana Houštecká

4 V průběhu setkání v DPS věnoval
místostarosta Gerbrunnu Reinhard Kies tři
lahve vynikajícího vína z gerbrunnských vinic
starostovi Aleši Rádlovi, který pak všechny
přítomné pozdravil slovy: „Je mi velikou ctí, že
vás mohu přivítat v našem městě, jsem obzvlášť
potěšen, že takové setkání s neformálními
představiteli řady měst Evropy se koná právě
v Černošicích. Chtěl bych říci, že si vaší
aktivity a vůbec té snahy vytvářet přátelské
vazby napříč Evropou nesmírně vážíme
a jsme připraveni za město jí poskytovat plnou
podporu. Protože víme, že celá Evropa hledá už více než šedesát let nějakou cestu k vnitřnímu
sjednocení a spojení národů, které v Evropě žijí, jsme přesvědčeni, že cesta k tomu vede právě
jedině přes osobní přátelství a přes osobní vztahy, které jsou vytvářeny na neformální úrovni
mezi jednotlivými občany. Politici mohou pro toto partnerství pouze vytvořit určitý rámec,
ale obsah musí vznikat zdola, musí být naplněn vůlí občanů setkávat se, kamarádit, a já jsem
šťasten, že právě u nás tato vůle dochází svého naplnění“.

1 Účastníci mezinárodního setkání, kteří v Černošicích jednali o rozvoji vzájemných vztahů.

29

z radnice

Černošice a polská Olešnice jsou partnerskými městy
V úterý 28. října podepsali v reprezentačních prostorách Základní umělecké školy
představitelé města Černošice a polské Olešnice partnerskou smlouvu. Znamená to, že
se tak završily už více než dvacet let trvající
skvělé partnerské vztahy především mezi
mladými lidmi z obou měst.
A jak už se stalo zvykem, v samých počátcích, tedy před čtyřiadvaceti lety, u toho
byli černošičtí modeláři. K jejich elánu se
brzy připojili další – spolky, rodiny i jednotlivci. A už to nebylo jen o spolupráci,
ale o opravdovém přátelství a kamarádství.
Nicméně i když tyto vztahy byly opravdu
pestré, oslovil představitele města Černošice starosta Olešnice Zbigniew Potyrala
s tím, že mají zájem, aby tyto vztahy byly
ještě bohatší. O spolupráci projevily opravdový zájem další mládežnické organizace,
Základní umělecká škola i škola hudební.

„Považuji za symbolické, že k podpisu
partnerské smlouvy dochází právě v den,
kdy Česká republika slaví 90. výročí své
samostatnosti, protože jenom svobodné země, svobodná města, svobodní lidé mohou
svobodně navazovat přátelství, které vydrží
navzdory běhu doby, je pevné a má nějaký
smysl do budoucna. Věřím, že to přátelství,
které jsme dnes stvrdili svými podpisy,
bude přátelství, které bude trvat po dobu
nejméně těch devadesáti let, nebo ještě
déle,“ uvedl při podpisu smlouvy starosta
Aleš Rádl.
(sj)

Starostové Aleš Rádl a Zbigniew Potyrala po podpisu partnerské smlouvy.
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Sklenky ke slavnostnímu přípitku po podpisu partnerské smlouvy pozvedli (zleva) místostarostka
Helena Langšádlová, místostarosta PhDr. Michal Jirout, starosta Aleš Rádl a za polskou Olešnici
starosta Zbigniew Potyrała a místostarosta Henryk Sarnowski.

Pietní akt u památníků padlých připomněl vznik čs. státu

V úterý 28. října, v den státního svátku, kterým je Den vzniku samostatného československého
státu, přišli k památníkům padlých u černošického kostela a u mokropeské kapličky položit věnce
starosta města Aleš Rádl, místostarostka Helena Langšádlová, zástupci Českého svazu bojovníků
za svobodu, Červeného kříže, hasičů a dalších spolků a organizací.
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46. schůze rady města
konaná 15. září 2008
Odbor investic a správy majetku
rada souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 1682/49 ve Větrné ulici podle předložené
dokumentace
• rada souhlasí se změnou stavby rodinného domu na
pozemku parc. č. 2917/107 v Malinové ulici před dokončením podle předložené dokumentace
• rada souhlasí s přesahem požárně nebezpečného prostoru viladomu č. 1 na pozemek města parc. č. 1156/8
v Husově ulici
• rada souhlasí se stavebními úpravami rodinného domu č. p. 1627 v Jasmínové ulici a uděluje pro tyto úpravy
výjimku ze stavební uzávěry
• I. rada souhlasí se změnou stavby bytového domu (zvl.
zrušení podzemního podlaží, změna členění a funkčního využití vnitřních ploch, instalace výtahu, zrušení garážového
přístřešku i parkovacích míst v objektu) ve Slunečné ulici
před dokončením podle předložené dokumentace; II. rada bere na vědomí, že touto změnou nedojde ke zvýšení
rozsahu zastavěných ploch oproti původnímu návrhu
• rada souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku
města na vybudovanou tlakovou kanalizační přípojku
k domu č. p. 1420 v Javorové ulici ve výši 17 000 Kč
• rada souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku
města na vybudovanou tlakovou kanalizační přípojku
k domu č. p. 1585 ve Slunečné ulici ve výši 17 000 Kč
• rada souhlasí s prodloužením termínu pro vybudování infrastruktury – Ostružinová ulice, podle plánovací
smlouvy uzavřené mezi Městem Černošice a společností
VV Servis-REAL dne 16. 7. 2007, a to do 31. 12. 2009
• I. rada ve věci Změna rozhodnutí o stanovení ochranných pásem vodních zdrojů v k. ú. Černošice rozhodla, že
vrty C1, C2 a C3 budou až do dalšího rozhodnutí vedeny jako rezervní zdroje pro zásobování Černošic vodou;
II. rada ukládá odboru investic předložit podrobnější
podklady řešící danou problematiku
• rada souhlasí se zvýšením nájemného v bytech ve
vlastnictví města podle zákona č. 107/2006 Sb. podle
předloženého návrhu
• rada ukládá odboru investic vyhlásit soutěž na Vytvoření sochařského díla pro budoucí umístění v Karlštejnské
ulici
• I. rada vybírá nabídku fy EKIS, s. r. o., v celkové ceně
3 290 355 Kč (vč. DPH) pro obnovu povrchu Poštovní
ulice; II. rada konstatuje, že podmínkou realizace akce je
získání příslušné dotace
• I. rada vybírá nabídku fy VIAMO, s. r. o., v celkové
ceně 3 450 118,37 Kč (vč. DPH) pro obnovu povrchu
Lipové ulice; II. rada konstatuje, že podmínkou realizace
akce je získání příslušné dotace
• I. rada ukládá odboru investic připravit odvolání proti
územnímu rozhodnutí o dělení pozemků parc. č. 5125/3

•
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a 5125/67; II. rada žádá stavební úřad, aby v případech,
kdy dochází k dělení pozemků pod komunikacemi (i budoucími), byla vždy informována s dostatečným předstihem; dělení takovýchto pozemků znesnadňuje budoucí
pozici města při získání komunikace do vlastnictví
• rada souhlasí s úhradou faktury č. 45/2008 ze dne
10. 9. 2008 v celkové výši 10 000 Kč zhotoviteli – GART-Alexandr Zvěrev za vyhotovení geometrického plánu č.
3398-47/2008
• rada souhlasí s úhradou faktury č. 45/2008 ze dne
10. 9. 2008 v celkové výši 14 000 Kč zhotoviteli – GART-Alexandr Zvěrev za vyhotovení geometrického plánu č.
3398-46/2008
• na základě prohlášení projektanta rada souhlasí s realizací kanalizační přípojky k domu č. p. 50 – Radotínská
ulice a uděluje pro tuto stavbu v souladu s § 99 odst. 3
zákona 183/2006 Sb. výjimku ze stavební uzávěry za
předpokladu, že stavba bude provedena bezvýkopovou
technologií a nedojde k poškození asfaltového povrchu
komunikace Sadová
• I. rada souhlasí s výzdobou zdi u dětského hřiště před
budovou městské knihovny (Riegrova ul.) dle předloženého návrhu OS Tam-Tam Mraveniště; II. rada ukládá
technickým službám uvést zeď do stavu vhodného k výzdobě
• rada ve věci Vybudování propustku v oblasti V Olšinách souhlasí s uzavření SOD na realizaci díla s fy Ekis,
s. r. o., za nejnižší nabídnutou cenu, tj. 834 010,49 Kč
(bez DPH); podmínkou realizace je uzavření smlouvy
o spolufinancování díla se soukromými investory
Finanční odbor
• rada bere na vědomí Informaci o uzavření výběrového řízení na veřejnou zakázku Poskytnutí úvěru městu
Černošice ve výši 12 miliónů Kč na akci rekonstrukce komunikace Kladenská a doporučuje zastupitelstvu města
schválit přijetí výše popsaného úvěru na rekonstrukci
ulice Kladenské od ČS, a. s.
• rada ve věci Poskytnutí kontokorentního úvěru na
období říjen 2008 až říjen 2009 bere na vědomí podanou informaci a doporučuje zastupitelstvu schválit
smlouvu s ČS, a. s., na roční kontokorentní úvěr ve výši
4,5 mil. Kč
Odbor kancelář starosty
• rada souhlasí s přijetím daru ve výši 8 000 Kč na revitalizaci a výsadbu nových stromů ve městě
Odbor kancelář tajemníka
• I. rada v souvislosti s plánovanou výstavbou bytového
domu Mokropsy souhlasí se zasláním dopisů nájemníkům bytů Města Černošice; II. rada ukládá odboru
Kancelář tajemníka zaslat dopis nájemníkům bytů
• I. rada doporučuje zastupitelstvu města projednat
a schválit změnu č. 1 zřizovací listiny Základní umělecké
školy Černošice ze dne 29. 10. 2003, a to jejího čl. II/3,
který bude znít takto:
Škola má čtyři místa poskytovaného vzdělávání, a to
na adresách Střední 403, 252 28 Černošice; Masarykova
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878, 252 19 Rudná; Karla Majera 371, 252 31 Všenory;
Pod Školou 447, 252 28 Černošice; II. rada ukládá 1. místostarostce Heleně Langšádlové zajistit projednání této
věci zastupitelstvem města
• I. rada souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci při
stěhování nebytových prostor ve 4. patře, které užívají
zaměstnanci Města Černošice v budově Podskalská 19,
Praha 2; II. rada ukládá starostovi města podepsat
smlouvu o spolupráci při stěhování nebytových prostor;
III. rada ukládá vedoucí odboru Kancelář tajemníka
zajistit spolupráci při stěhování tak, aby nebyl narušen
chod výkonu činnosti Městského úřadu Černošice
• I. rada ve věci Trestní oznámení v souvislosti s článkem
v Hospodářských novinách ze dne 10. srpna 2008 – „Voda
je! Není! Přou se v obci milionářů“ – souhlasí s podáním
trestního oznámení pro podezření ze spácháním trestného činu šíření poplašné zprávy dle ust. § 199 a násl.
trestního zákona pí Ing. Danielou Göttelovou, bytem
Majakovského 1178, Černošice; II. rada zmocňuje starostu města Aleše Rádla podpisem trestního oznámení
na pí Ing. Danielu Göttelovou
Tajemník městského úřadu
• rada vybírá jako zpracovatele pro podání žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost, vyhlášené výzvou Odboru sociálních
služeb MPSV s číslem výzvy 22, oblast podpory 3.1
Podpora sociální integrace a sociálních služeb, společnost RAVEN EU Advisory, a. s., a ukládá odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit podepsání smlouvy na
zpracování žádosti za podmínek uvedených v nabídce
Technické služby
• I. rada ve věci Smlouva o využití systému zavedeného
Městem Černošice pro nakládání s komunálním odpadem
(ceník) schvaluje navrhované navýšení cen; II. rada doporučuje, aby prodejny potravin měly odvoz tříděného
odpadu zajištěn prostřednictvím vlastních nádob
Odbor dopravy
• I. rada ve věci Žádost o urychlené řešení bezpečnosti
dopravy na křižovatce ulice Říční a Topolská konstatuje,
že na celém území města je rychlost snížena na 40 km/
hod., dále že v celém městě platí pravidlo „přednosti
zprava“; na uvedené křižovatce bylo provedeno vodorovné dopravní značení; II. rada konstatuje, že dopravní
řešení navrhované žadatelem je nadbytečné
Odbor kultury
• I. rada souhlasí s konáním koncertu Čechomor a španělské skupiny Tapia Eta Leturia 12. 11. 2008 v Clubu
Kino za předpokladu, že konečné náklady města po vyúčtování nepřesáhnou 35 tis. (minimální cena vstupenky 300 Kč); II. rada ukládá vedoucímu odboru kultury
oslovit sponzory
Z kulturní komise
Pojmenování nové ulice Na Vráži
Kulturní komise navrhuje, aby se nově vzniklá ulice
(kolmá na Měsíční), vzhledem k okolním názvům ulic,
jmenovala Jitřní
• I. rada souhlasí s návrhem kulturní komise a doporu-

čuje zastupitelstvu města k projednání název nové ulice
– Jitřní
Prostory pro Pramínek
Komise byla ředitelkou ZUŠ seznámena s problémy, které nastaly s prostory určenými tanečnímu odboru ZUŠ
v ZŠ; v učebně, jež měla být vyhrazena pro Pramínek,
bude kvůli nedostatku místa probíhat i běžná výuka ZŠ;
tento stav nevyhovuje ani ZŠ ani ZUŠ; komise navrhuje
urychlené řešení situace
• II. rada bere zprávu kulturní komise na vědomí a bude se problémem zabývat
Multifunkční sál v zahradě u ZUŠ
Komise se na podnět několika občanů a dotazů ZUŠ věnovala budoucímu kulturnímu sálu v Černošicích a navrhuje, aby město urychleně zahájilo projektové práce
na výstavbu městského multifunkčního sálu v areálu
ZUŠ a vypracovalo grantovou žádost do příslušného
operačního programu
• III. rada bere zprávu komise na vědomí a konstatuje,
že město počítá v nejbližší době s podáním grantové žádosti o finanční prostředky na vybudování multifunkčního sálu v areálu ZUŠ
Veřejné WC
Komise navrhuje zřídit v centru města veřejné WC nebo oslovit ČD a domluvit se s nimi na provozu tohoto
zařízení
• IV. rada konstatuje, že veřejné WC je připraveno
v prostoru B+R
• rada bere na vědomí zápis z kulturní komise
Městská policie
• rada souhlasí s přijetím sponzorského daru pro
městskou policii (notebook) a s jeho využitím službou
městské policie k její činnosti
• rada ve věci Rozšíření radiové sítě městské policie
souhlasí s přijetím cenové nabídky společnosti HCS
komunikační systémy – Miroslav Hakr, Praha 4, a s následnou realizací sítě
Různé
• rada schvaluje program 14. zasedání zastupitelstva
města
• rada souhlasí s pověřením členky zastupitelstva města
paní Milady Mašatové přijímat v souladu s § 4 odst. 1
zákona 94/1963 prohlášení o uzavření manželství
• rada souhlasí s konáním soukromé oslavy narozenin
žadatele na pozemku města – lokalita Višňovka, za
předpokladu, že bude městu nahlášena odpovědná osoba (včetně kontaktů) a bude uzavřena dohoda o úklidu
pozemku
• rada souhlasí s umístěním místa podnikání žadatele
na adrese sídla města
• rada souhlasí s uzavřením smluv o partnerství s obcemi Vonoklasy a Třebotov a doporučuje zastupitelstvu
města k projednání.
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Pivní slavnosti na Masopustním náměstí
tradičně zahájili starosta města a tuplák Budvaru
První říjnový víkend patřil na
Masopustním náměstí milovníkům
zlatavého moku. Hostinec u Mlynáře
tu ve spolupráci s městem zorganizoval již 2. ročník černošického Oktoberfestu. Letos návštěvníky přivítal
zateplený maxistan dvakrát větší než
ten loňský a rovněž bohatší výběr piv.
Vedle tradičního Budvaru a Pardála,
plzeňského a rakovnického piva se
značné popularitě těšily speciály z rodinného pivovaru Kouty na Šumavě.
Ty návštěvníkům natolik zachutnaly,
První oficiální doušek pivních slavností
patřil už tradičně starostovi Aleši
Rádlovi. Ale ještě než přiložil mohutný
tuplák k ústům, stačil pozdravit všechny
přítomné:
„Jsem rád, že se už podruhé scházíme
na našem Oktoberfestu a že jsme tak
založili docela pěknou tradici, která se
v Černošicích ujala. Myslím, že k naší pivní
kultuře tato slavnost patří, vyhovuje nám
a docela se nám líbí. Prostě tak, jako mají
naši sousedi v Dobřichovicích své vinařské
slavnosti, budeme mít my vždy v říjnu naše
slavnosti pivní.
Byl jsem požádán, abych slavnost zahájil
vypitím tupláku piva. Jsem připraven tuto
oběť přinést, byť nejsem zrovna pravidelným
pijákem zlatavého moku. K zahájení to ale
patří a já se pokusím své roli učinit zadost.
Doufám, že to přežiji tak, jak jsem to
přežil loni,“ uvedl před prvním douškem
starosta města.
Je třeba říci, že pan starosta to přežil
a tuplák, stejně jako loni, odolal.
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že je hostinec zařadí do běžné nabídky. O dobrou náladu se starali Radek
Novák a Animus band, Legal Bengal,
Dixiroad, Třehusk a Balzám. Největší potlesk sklidila kapela Bufalo Bill
s vynikající frontmankou a svérázným
bubeníkem Milanem Panohou. Stejně
jako minulý ročník Oktoberfestu byl
i ten letošní plný zajímavých soutěží
a odměn. Navíc hostinec u Mlynáře
z každého načepovaného piva věnoval jednu korunu Mateřské škole
Karlická. Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Tajenka z minulé křížovky: Vila Lovrana stavitele Václava Majera
V počátečním vývoji černošické villegiatury převládala produkce stavební firmy Václava Majera,
která do jisté míry ovlivnila podobu rozšiřující se
letovisko. O staviteli Majerovi (Horní Černošice 29.
6. 1875 – 30. 6. 1942) se dochovalo málo informací.
Víme pouze, že byl synem Josefa Majera, domkáře
z Horních Mokropes. V Encyklopedii architektů,
stavitelů, zedníků a kameníků
v Čechách je krátká zmínka, že 26.
6. 1907 obdržel stavitelskou koncesi
v Černošicích, později (1. 3. 1913)
v Praze na Novém Městě.
Rodinné domy v Černošicích stavěl Václav Majer podle vlastních
projektů, ale i podle návrhů stavebníků. Z plánové dokumentace se dozvídáme, že
jeho firma stavěla například rodinný dům čp. 242
Dr. Viktora Vojtěcha ve stylu geometrické moderny
od arch. Františka Roitha či vilu čp. 367 z roku 1939
pro senátorku Františku Plamínkovou od dvojice

autorů Martina Reinera a Julia Landsmanna v romantickém stylu pozdního funkcionalismu.
V samotné Majerově tvorbě lze rozpoznat kolísavou
architektonickou úroveň nevybočující z vyššího
průměru. Před 1. světovou válkou zastával konzervativní přístup v projektování rodinných domů (ve
„švýcarském stylu“ - Heimatstilu a stylu historizujícího eklektismu). V tomto stylu doplněném o secesní štukovou výzdobu projektoval v roce 1908 vlastní
rodinný dům čp. 69 v blízkosti
železniční zastávky. Stavbě s dřevěnou konstrukcí štítů (později
odstraněno) původně dominovala
věžička s jehlancovou střechou,
kterou v roce 1968 nahradila plochá stříška. Na
historických fotografiích je zachycena vila Lovrana
s navazujícím prostranstvím, kde firma Václava Majera skladovala stavební materiál.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Závodní komise; kombinéza; náš východní soused – B. Chalupník; sraženina – C. Povel psovi; předložka; policejní auto – D. Slovní pomoci; starořecký řečník; cisterna – E. Chem. zn. teluru; světadíl; předložka
– F. Ochládat; tříska – G. Italsky svatý; onen – H. Fin. muž. jméno; moje já
– I. Zhruba; iniciály brit. herce Oliviera – J. Německy východ; pramáti – K. Lyže; okop – L. Velký kocour; slov. zájmeno; trhati – M. Sportovní zkratka; sípot;
naše MPZ – N. Setřít vodou; element chůze; francovka – O. Kovbojské slavnosti;
bájná země; začátek – P. Kus nábytku; obdiv; maso – R. Onde; vyhlášen svatým; římský pozdrav – S. Angl. zájmeno; třetí část tajenky; angl. předložka.
SVISLE: 1. Úspěch; symetrála; číslovka; kožichy – 2. Hrát fotbal; balkánská pálenka; svinout – 3. První část tajenky – 4. Žluté barvy; Zátopkův monogram;
povzdech; spojařská zkratka; iniciály amerického herce McQueena – 5. Vanout;
krátká žabí řeč; chorvatská řeka; ostravská SPZ – 6. Název písmene; hudební
hlas; mág – 7. Jeden z Hankových rukopisů; topivo; nevládní část parlamentu – 8. Papoušek; vyšší savci; tvrdý bonbon; francouzsky červ – 9. Doutnák;
chem. zn. hliníku; Talichovy iniciály; brzdový systém; předložka – 10. Druhá
část tajenky – 11. Am. film režisér; vetovat; z jedné strany – 12. Obor; souhlas;
arabské muž. jméno, sportovec.
NÁPOVĚDA: ATS; Stone; ver.
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Černošičtí volili své zástupce do krajského zastupitelstva

Ve třech volebních místnostech odevzdávali voliči v Černošicích své hlasy kandidátům ve volbách
do zastupitelstva Středočeského kraje, které se konaly 17. a 18. října. Z celkem pětašedesáti
mandátů získala Česká strana sociálně demokratická 26, Občanská demokratická strana 25,
Komunistická strana Čech a Moravy 10 a Nezávislí starostové pro kraj 4 mandáty. Volby
charakterizovala vysoká účast voličů, která přesáhla 40 procent.

Granty – podpora sportu a volného času
Středočeský kraj v souladu se Statutem
Fondu sportu a volného času a Zásadami
grantového řízení z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje vyhlašuje
Grantové programy na podporu sportu
a volného času na rok 2008, které jsou určeny pro právnické i fyzické osoby. Termín
uzávěrky je 14. 11. 2008 a místem podání
žádosti je podatelna Krajského úřadu
Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21
Praha 5. Více informací najdete na www.kr-stredocesky.cz v sekci grantová a dotační
řízení, kde je i potřebný formulář k vyplnění. Vyhlášené programy jsou: 1) Oprava,
údržba a provoz veřejně přístupných spor-
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tovních zařízení a jejich vybavení drobnými sportovními potřebami. 2) Výstavba
nových veřejně přístupných sportovních
zařízení, investiční projekty zaměřené na
modernizaci stávajících tělovýchovných
zařízení. 3) Akce celostátního a mezinárodního významu konané na území SčK.
4) Reprezentace SčK a zahraniční spolupráce. 5) Podpora činnosti sportovních
klubů, zájmových sdružení, občanských
sdružení, škol a školských zařízení včetně
úhrady osobních výdajů trenérů, vedoucích zájmových sdružení (jen pro mládež)
a trenérů handicapovaných sportovců.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Společné „Ano“ zaznělo znovu po šedesáti letech
Paní Edita (1930) a pan Václav (1919) Kopicovi si řekli „Ano“ k partnerskému soužití
16. října 1948 v evangelickém kostele v Nejdku. Třicet let žili v Chodově u Karlových Varů
a nyní prožívají poklidné dny v Mokropsech. Manželský slib si po šedesáti letech zopakovali – včetně zápisu do pamětní knihy města – 17. října na rodinné slavnosti v restauraci
Luna. V přítomnosti třicítky svědků, před oddávající
paní místostarostkou Helenou Langšádlovou, která
sympaticky připomněla jedinečnost jejich dlouhodobé
souhry ve dvojici až k diamantové svatbě, stejně jako
před panem farářem Alfrédem Kocábem, jenž s osobní
gratulací směřoval hodně kupředu – k pozitivní účasti
oslavenců v celku chvályhodného uspořádání všehomíra...
Dítka (1950, 1953 a 1957) vyjádřila za sebe i jménem
šesti dospělých vnoučat upřímné díky za podporu při
absolvování vysokých škol i za průběžné předávání dědictví, které v tuto chvíli vlastně prospívá k zajištění prvních let života již třem pravnoučatům. A rovněž vděčnost za to, že si i ta první generace „mláďat“ může sama
– zásluhou maminy a taťky – pořád ještě (byť vlastně
ve věku šedivějících prarodičů) užívat role dětí... (ki)
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Z historie Dolních Mokropes – pokračování třetí

Ve vyprávění o historii Dolních Mokropes a hospodářské usedlosti zvané Familie jsme na stránkách
červnového Informačního listu doputovali do roku 1785, kdy byly zrušeny kláštery. Pojďme se tedy
znovu vrátit do let, která nebyla nijak klidná. A ta, která následovala, už vůbec nebyla růžová.
Obytné a hospodářské budovy Familie,
později zvané statek nebo dvůr, dostaly podle
číslování zavedeného v Čechách v 17. století
č. p. 33 až 37 (dnes to jsou to čísla 625, 628
a 642). Zde zůstali bydlet bývalí familianti,
tedy čeleď, které byla ponechávána polovina
výnosu z obdělávaného hospodářství. Mezi
ně byla rozdělena i zemědělská půda. Bývalý
šafář dostal 11 hektarů, osmi novousedlíkům
bylo rozděleno 84 hektarů a dalších 17 poddaných dostalo po 7,6 hektarech. Robota byla
zrušena císařským patentem až v roce 1848.
V roce 1866 došlo k válce mezi Rakouskem
a Pruskem. Ale ta již nemohla zastavit příliv
nových obyvatel a čilý stavební ruch. Zvláště
pak na přelomu století, kdy vznikla směrem
k Černošicím celá nová vilová čtvrť. Bylo to
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důsledkem zprovoznění železniční trati na
Plzeň. Provoz na této jednokolejné trati byl
zahájen 14. 7. 1862.
V roce 1653 bylo v Dolních Mokropsech
5 rolníků a 5 chalupníků. V roce 1890 tu bylo
již 57 domů s 382 obyvateli a v roce 1914 již
v obci stálo 130 domů.
Vše zastavila 1. světová válka. Na obec
dolehla bída válečných let. Mnoho mužů narukovalo a bojovalo na evropských bojištích.
Nevrátili se Antonín Járek, Václav a Antonín
Frantovi, Josef a František Duškovi a Josef
Roubal. Když v roce 1918 vzniklo samostatné
Československo, všichni se snažili co nejrychleji dohnat ztracené roky.
V roce 1924 se stará obec rozrostla o Novou
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dářská krize. Po krátkém období vzestupu
životní úrovně přišla další pohroma. Šest let
2. světové války. Když se Evropa v roce 1945
vypořádala s nacistickým Německem, nikdo
si nedovedl představit, co nám po roce 1948
připraví někteří naši spoluobčané. A tomuto budování světlých zítřků pod vedením
„bratrského“ Sovětského svazu se připletla
do cesty i mokropeská Familie. Nikdy se
nepodařilo zjistit, kdo před rokem 1968 dal
příkaz nebo povolil demolici domu č. p. 628.
Jeho zbořením byla narušena celá původní
obytná část kláštera proti kapličce.
V č. p. 628 skromně žili staří manželé
Majerovi. Asi vůbec nevěděli, co se skrývá
ve sklepení jejich domu. Podle vyprávění
Rok 1968 – bourání jedné z obytných částí Familie. pamětníků bylo ve sklepě ukryto církevní
Vráž. S parcelací zde začal pan Vošalík a levné náčiní, obrazy a jiné, snad i zlaté předměty,
pozemky přilákaly Pražany. V roce 1928 zde a hlavně dřevěný oltář zbraslavského opata.
stálo kolem sta rodinných domů. Tento příliv Část věcí byla rozkradena, došlo i na zatčení
městských obyvatel měl za následek, že po- podezřelého. Zbytek hlavně církevních věcí,
klidný život v původní rolnické obci se téměř které se v té době „nenosily“, byl rozprodán
přes noc změnil, a to se všemi klady a hlavně v dražbě.
nedostatky. Začalo se zde žít rozmařile, jako
Na celou záležitost zůstala jako památka dína předměstí velkoměsta. O to horší bylo ra na levé straně průčelí bývalých klášterních
probuzení, když přišla celosvětová hospo- budov.
Milena Křížová

Současná podoba Familie.
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Sdělení pro rodiče žáků základní školy
Po několika letech, kdy se naše základní škola snažila být otevřena a hlavně přístupná celé rodičovské veřejnosti, dochází k úpravě režimu pohybu dospělých osob v budovách školy. Důvody
k tomuto opatření jsou rozmanité a velmi důležité. Na prvním místě vždy stála a bude stát naše
povinnost postarat se o bezpečnost vašich dětí během jejich pobytu ve škole. Rád bych vás upozornil, že v současné době není možný pohyb žádného návštěvníka bez doprovodu zaměstnance školy
(samozřejmě s výjimkou, kdy škola je přístupná veřejnosti, například třídní schůzky). Škola za vaše
dítě přebírá zodpovědnost jeho vstupem do budovy. Věřte mi, že jeho bezpečnost je zaručena. K tomuto cíli naše nová opatření vedou a doufám, že je přijmete s porozuměním a budete naše pravidla
respektovat. Ke vstupu do budovy prosím používejte zvonků, případně požádejte zaměstnance školy,
PhDr. Zdeněk Moucha, ředitel školy
který na chodbách koná dozor. Děkuji za pochopení.

Přijďte si zabruslit na zimní stadion
Na zimním stadionu Černošice ve Fügnerově ulici pravidelně každou středu, sobotu a neděli probíhá bruslení pro veřejnost, a to vždy od 13.30 do 15.30. Vstupné je 30 Kč, děti do 6-ti let si mohou
přijít zabruslit zdarma. Občerstvení v prostorách stadionu je zajištěno. Vedení zimního stadionu

Domov pro osoby se zdravotním postižením přijme klienty
Od srpna nabízí v prostorách nově zrekonstruovaného kláštera v Klatovech své služby Domov pro
osoby se zdravotním postižením klientům s autismem a mentálním postižením. Kapacita domova
ještě není zcela naplněna. Informace případným zájemcům sdělí Bc. Erika Benediktová, sociální pra(red)
covnice, Diakonie ČCE Radost Merklín, mail: socpracovnik.radost@diakoniecce.cz.

Nabídka sociálních služeb pro seniory
Stacionář sv. Anežky pro seniory v Berouně rozšířil své služby. Senioři a zdravotně postižení
mohou využívat službu 24 hodin denně. Týdenní stacionář je v provozu nepřetržitě, denní stacionář je otevřený denně od 7 do 19 hodin včetně víkendů. Kapacita denního stacionáře je deset
osob, týdenního stacionáře 6 lůžek. O nástup do týdenního stacionáře je třeba žádat minimálně
sedm kalendářních dnů předem telefonicky nebo osobně.
Mgr. Hana Fibingrová, tel.: 311 613 612, 606 639 627, mail: hanaf.fcberoun@seznam.cz.

Město připravuje další výstavku projektů

Odbor investic a správy majetku po úspěšném prvním ročníku výstavy realizovaných a plánovaných projektů na území města Černošice připravuje druhý ročník této prezentace. V roce 2008
se vedení města podařilo zajistit velké množství prostředků z dotací, a to jak z fondů EU, státního
rozpočtu i z fondů Středočeského kraje. Zejména s ohledem na výjimečnou příležitost čerpat dotace s fondů EU v období let 2007–2013 připravuje odbor investic řadu projektů, které chce uplatnit
v rámci žádostí z jednotlivých prioritních os Regionálního operačního programu, jako je např.
(red)
Revitalizace městských center, a podobně. Výstavka se uskuteční během ledna 2009.

Vzpomínka na pana Milana Lišku
V sobotu 29. listopadu letošního roku uplyne již pět let od doby, kdy
nás náhle v plné síle opustil náš drahý manžel, tatínek a dědeček pan
Ing. arch. Milan Liška, rodák z Černošic. Všichni, kdo jste ho znali, vzpomeňte, prosím, s námi.
Manželka Helena a děti Dana a Lenka, David, Jakub a Kateřina s rodinami
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Výstava Gerbrunn a jeho partnerství otevřena do poloviny listopadu
V galerii Mokropeská kaplička sv. Václava je k vidění výstava nazvaná Gerbrunn a jeho
partnerství. Tato výstava postupně putuje po všech partnerských obcích bavorského města
Gerbrunn a mapuje historii všech partnerských vztahů. Velká pozornost je věnována i Černošicím. Neváhejte proto a přijďte se podívat, jak partnerskou spolupráci vnímají gerbrunnští.
Výstava je otevřena až do poloviny listopadu. K dispozici je návštěvníkům český překlad uvedených textů.
(pb)

Čechomor v akustické verzi spolu s baskickými Tapia eta Leturia
Město Černošice vás srdečně zve ve středu 12. 11. od
20.30 do Clubu Kino, kde při příležitosti státního svátku Dne boje za svobodu a demokracii vystoupí skupina Čechomor a její baskická obdoba Tapia Eta Leturia
(excelentní muzikanti hrající tradiční baskickou hudbu
v moderním pojetí). Připomeňme jen, že Čechomor získal
tři ceny Anděl: jako Skupina roku, za album Proměny a za
stejnojmennou skladbu. Koncertoval s Collegiem českých filharmoniků, vydal koncertní DVD,
vystupoval po celém světě. Čeští bardi vyjíždějí v akustické podobě po delší době, Baskové do
naší země přilétají potřetí. Jejich vitální projev s přitažlivě neokoukanou melodikou skladeb
jsme měli možnost poznat na Sázavafestu v roce 2006, především pak loni na podzim v Noci
s Andělem na ČT2 a následné šňůře po nejvýznamnějších českých klubech. Už sám unplugged
koncert Čechomoru nabízí návrat k původnímu zvuku kapely a pro mnohé posluchače tedy
změnu. Při spojení s „baskickým Čechomorem“, jak návštěvníci loňských koncertů své Basky pojmenovali, se dá tušit nebývalý zážitek, zvláště když se obě kapely kromě osvědčených
kousků chystají zahrát několik skladeb společně. Vstupenky lze koupit v předprodeji v trafice
u Václavků a v Klubu Kino nebo těsně před koncertem.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Gogolova Ženitba na scéně Clubu Kino
Odbor kultury vás zve v pátek 7. 11. od 19.30 do Clubu Kino na divadelní představení Gogolovy Ženitby v podání Divadla na baterky. Ruský spisovatel Nikolaj Vasilijevič Gogol, zakladatel
ruského realismu a dramatik světového významu, patří k největším humoristům a jeho komedie
Ženitba k nejhranějším titulům. Hlavní děj se točí kolem chystané ženitby vládního rady Ivana
Podkolatova, kterého se snaží stůj co stůj oženit jeho přítel Kočkarev. S pomocí dohazovačky
Tekly mu najde „ideální“ nevěstu – naivní, leč velice bohatou Agátu. Ta sice nemá o nápadníky
nouzi, ale obratnému Kočkarevovi se podaří odklidit jednoho po druhém z cesty. Když už je
svatba na dosah, ukáže se, že ženich si až příliš zvykl na svůj poklidný staromládenecký život,
nehledě na to, že v jednání se ženami je naprostý diletant. Scéna, kostýmy: Vlasta Rydlová; světla,
zvuk: Jindřich Polák; režie: kolektiv za přísného dohledu Martina Ondrucha.
(pb)

Živý betlém na adventních trzích
Církev Bratrská zve i letos všechny své spoluobčany na živý betlém, který se bude konat
13. prosince v rámci černošických adventních trhů u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Stejně jako loni budou i tentokrát k vidění a slyšení písně, herci a zvířátka. Přijďte se podívat
a připomenout si, co že se to před dvěma tisíci lety vlastně odehrálo. Jste srdečně zváni!
Ondřej Štastný
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Pozvánka na koncert v sále restaurace Jedličkovy lázně
V pátek 14. listopadu od 19.30 se v sále restaurace Jedličkovy lázně uskuteční akce, na
které zahrají Notičky (dětská lidová muzika z Řevnic), Holomraz (uderground z Poberouní),
Benjaming Band (punk pipes family gang z Petříkovic u Trutnova), Michael´s Uncle (Majklův strýček, česká hardcorová kapela, která vznikla v roce 1987) a Boron (hardcore metal ze
Sokolova. Drsná muzika, lidské poselství).
Na koncert srdečně zvou Pavel Vošalík – WET DOG a Petr Nový – KOTÁNY

Velká narozeninová oslava Clubu Kino
Narozeninová oslava Clubu Kino s podtitulem
Filmová párty – show, která se bude konat v sobotu 29. 11. od 20.00, slibuje večírek plný filmových
hvězd, jídla, pití, paparazzi, bulvárních klepů, lásky
a nenávisti, vše v režii šíleného rejži – rejži. K tanci
bude vyhrávat Cactus Show Band, k poslechu pak
černošické smyčcového kvarteto FOCK pod vedením slovutného hudebního velmistra J. B. Krajana.
Každý, kdo se dostaví, dostane roli! Ti co přijdou
ve filmovém kostýmu, mají navíc vstup zdarma.
A proč to všechno? Je to již neuvěřitelných šest let,
co byl v rekonstruované budově Sokola Černošice
slavnostně otevřen Club Kino. Klub, na jehož pódiu
za tu dobu odehrálo svůj koncert více než 600 kapel
nejrůznějších žánrů, na plátně bylo promítnuto přes 400 filmů, prkna pódia prošláplo téměř
80 divadelních souborů a taneční parket brousil nekonečný zástup „teens“, aby je na druhý
den vystřídali jejich matky a otcové v šatech plesových. Jídla bylo snědeno na tuny, co piva
proteklo trubkami ze sokolského sklepení, to se snad ani spočítat nedá. No prostě klub, kašírovaná kulisa, virtuální prostor – a přesto tak moc skutečný se všemi těmi neopakovatelnými
příběhy, které jste zde, naši milí návštěvníci, zanechali. Proto přijměte pozvání a přijďte si to
zase jednou pořádně užít. Přijďte, vždyť je to jenom film. A ten zdaleka ještě nekončí.
Na shledání s Vámi i s Vámi se za produkci Clubu Kino těší pro tentokrát Váš Neználek

Adventní trhy letos u kostela Nanebevzetí Panny Marie
Město Černošice vás srdečně zve na adventní trhy, které se budou konat v sobotu 13. prosince, tentokráte kvůli rekonstrukci ulice Karlštejnská v ulici Komenského, a to v okolí
kostela Nanebevzetí Panny Marie. Komenského ulice bude uzavřena pro veškerou dopravu
podobně jako při černošické pouti. Na zastřešeném podiu, které zdarma poskytla firma Šiba,
vystoupí děti z naší Základní umělecké školy a pěvecký soubor Chorus Angelus. Odpoledne
se můžete těšit na živý betlém, na divadelní společnost Křoví, akustickou hudební skupinu
Qjeten a další. Na tržišti si budete moci koupit pěkné dárky pro své blízké a podpořit naši
ZŠ a ZUŠ nákupem u jejich stánků. Vyzýváme všechny výtvarníky a umělce, kteří by se rádi
na těchto trzích svými díly prezentovali, aby se do 10. prosince přihlásili odboru kultury na
tel. číslo 251 641 116 nebo 602 200 817, mail pavel.blazenin@mestocernosice.cz. Podrobný
program najdete na plakátovacích plochách.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Výstava Art Černošice 2008
Zveme vás na devátý ročník výstavy Art Černošice. Opět chystáme v předvánočním čase
setkání výtvarníků z Černošic a blízkého okolí. Od 12. do 14. prosince v sále restaurace Jedličkovy lázně vás přivítá příjemná atmosféra a obrazy, fotografie, dřevo, keramika a různé
drobnosti. Pokud chcete rozšířit řady vystavujících, můžeme vám nabídnout stůl nebo panel
pro vaši prezentaci. Tímto vás zveme na vernisáž, která proběhne 12. 12. 08 v 18.00. Součástí
slavnostního zahájení bude i kulturní program.
Vaše případné dotazy zodpoví K. Vošalíková 605 875 038 a D. Knetlová 602 352 368

The Redbrick House předával diplomy
Absolventi kurzů angličtiny v The Redbrick
House převzali 16. října
v Clubu Kino slavnostně
své diplomy z University
of Cambridge, které jsou
jazykovou kvalifikací na
úrovni B1 a B2 (Společný evropský referenční
rámec
pro
jazyky).
Z loňských a letošních
držitelů diplomů FCE se
vytvořila skupina, která pokračuje ve studiu na úrovni Advanced (vysoce pokročilí) a směřuje ke zkoušce CAE (C1). Diváci si mohli prohlédnout ilustrované sbírky studentských
literárních prací a zúčastnit se soutěže o tričko RbH. K poslechu hrála skupina Pork Comets
(Vepřové Komety), jejíž bubeník také obdržel diplom. Oslavencům gratulovaly jejich lektorky (na snímku zleva): Hanka Jelínková, Heather McGadie, Josie Müller a Lucy Koubková
(The School House, na nějž RbH navazuje). Letošní držitelé diplomů PET jsou Mikuláš Dítě,
Jan Vošahlík, Johanka Šimčíková a Ondřej Cvrček a diplomů FCE Klára Žambochová, Jan
Jelínek, Petr Turoň a Martin Pech.
Hanka Jelínková, foto Petr Kubín

Drak přemožen! Kdy a jak se to stalo?
Stalo se to 2. října na Drakiádě v Dobřichovicích, kterou pořádal
klub malých dětí Lumek. Jak se to stalo? Z klubka kluků a holčiček se
přihlásili dva odvážlivci, kteří byli odhodlání bojovat s drakem. Jeden
dostal rytířskou výzbroj a výstroj a neohroženě se vrhnul na draka,
který se usídlil na břehu Berounky a dával o sobě vědět hustým štiplavým dýmem. Draka se mu podařilo před zraky všech shromážděných
přemoci! Odvážné děti si potom mohly k dračímu doupěti dojít pro jablíčko ze stříbrné
mísy. Ale nebylo tak jednoduché najít odvahu na cestu k dračímu doupěti, jak to na začátku
vypadalo! Někteří svou statečnost a odvahu seberou až třeba příští rok. Letos jim pomohly
jablíčko získat jiné děti. Po dramatickém začátku už následovalo všeobecné veselí – pouštění
draků, vyrábění dráčků na ozdobu, létavic a dračích mláďátek, popíjení čaje a kávy a pojídání napečených dobrot.
Mgr. R. Bartoníčková, www.ilumen.cz
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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích

Beletrie:
BOUČKOVÁ, Tereza: Indiánský příběh. Křepelice. Když milujete muže – povídky;
CROMBIE, Deborah: Všechno bude dobré – anglická detektivka; DANĚK, Oldřich: Král
bez přilby – historický román o králi Václavu II.; GOUNELLE, Laurent: Muž, který chtěl být
šťastný – tato kniha nám ukazuje, jak se osvobodit od věcí, které nám brání v tom, abychom
byli skutečně šťastní; HARRIS, Joanne: Krysařovy střevíce – román pro ženy; HLAVÁČKOVÁ, Iva: Horší už to nebude – psychologický román; KERR, Peter: Maňana, maňana – léto
na Mallorce – španělský humoristický román; KESSLER, Leo: Bleskový pochod – válečný
román; KISCH, Egon Erwin: Hřbitov bohatých psů – reportáže, povídky; LUDLUM, Robert:
Arktická mise – špionážní román; MUSSO, Guillaume: Protože tě miluji – francouzský román pro ženy; NEWMAN, Sarah: Zlo jako zjevení – historický román; SZCZYGIEL, Mariusz:
Gottland – známý polský reportér vytěžil ze svých pobytů v Čechách výbušnou knihu o naší
zemi; TURSTEN, Helen: Dračí tetování – švédská detektivka; VONDRUŠKA, Vlastimil: Mezi
tiárou a orlicí – historický román.
Naučná literatura:
ANTIER, Edwige: Dítě toho druhého – rady a podněty, jak jednat a žít s dítětem z předchozího partnerova manželství, jak toto dítě pochopit a respektovat; DARDENNE, Amandine:
Malujeme a zdobíme kamínky; HATÁK, Václav: Domácí právník – první pomoc v oblasti
práva; HITCHENS, Christopher: Thomas Paine a jeho Práva člověka – životopis amerického myslitele a politika; KOLLMANNOVÁ, Ludmila: Angličtina nejen pro samouky – nové,
revidované, upravené a doplněné vydání oblíbené učebnice angličtiny, která je vhodná pro
samouky, ale také pro školy a kursy; KRAJČOVIČOVÁ, Daniela: Trávník – rady, jak se správně starat o trávník; KALA, Miroslav: Nemocnice aneb Rukověť zvídavého pacienta – základní informace pacientům o průběhu vyšetřovacích a léčebných metod; NEKOLOVÁ, Věra:
Ruština nejen pro samouky; OSBORNE, Richard: Sociologie – zábavnou a čtivou formou
úvod do sociologie; PLZÁK, Miroslav: Othelon aneb Manuál o žárlivosti – autor rozebírá
důležité otázky manželského soužití, otázky důvěry, nedůvěry a žárlivosti; REES, Lurence:
Nacisté – publikace špičkového britského dokumentaristy o vzestupu a pádu třetí říše; SVOBODOVÁ, Blanka: Když „doma“ bylo v Austrálii – cestopis; ŠMÍD, Jan: Obrázky z Paříže;
WINDGASSEN, Antje: Spojeny s mocí – publikace populární formou popisuje životní osudy
manželek a milenek několika diktátorů 20. století.
Pro děti a mládež:
BELLIDA: Ukradené pouzdro na housle – detektivní příběh; BĚLINA, Pavel: Osobnosti
ducha českých dějin; BREZINA, Thomas: Klub záhad. Zloděj mrtvol; DAVIS, Jim: Garfield
tučná léta – komiks; DEARY, Terry: Čarodějnice – děsivé dějiny; MACFARLANE, Aidan: Jsem
jen lehký hypochondr – čtení pro dívky; McKAY. Hilary: Bezdomovci opět doma – čtení pro
dívky; Moje první kniha – dinosauři – leporelo pro nejmenší; Na dvorku – leporelo; VÍT, Arnošt: První čtení pro holky i kluky; WRÓBEL, Danuta: Pohádky s angličtinou.

Otevírací doba v městské knihovně
Pondělí: 9.00–11.30, 12.30–18.00
Čtvrtek: 12.30–16.00

Středa: 9.00–11.30, 13.00–19.00
Pátek: 9.00–11.30

On-line katalog knihovny najdete na webových stránkách města,
mail: knihovna@mestocernosice.cz, telefon: 251 641 501
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kultura

Kulturní akce
v obcích
Mikroregionu Dolní Berounka
Dobřichovice

Fürstův sál
8. listopad (20.00) – koncert Marha & Tena Eleeriadu. Vstupné 150 Kč, studenti a důchodci
100 Kč. Předprodej v knihovně.
9. listopad (16.00) – Dřevěná mysl (autorské čtení Ludvíka Vaculíka). Polepšené pěsničky
(hraje a zpívá soubor Ludus Musicus). Vstupné 100/50 Kč. Objednávka vstupenek: LUDU
SMUSICUSSEZNAM.CZ.
15. listopad až 7. prosince – Prodejní výstava sušených květin Martiny Dvořákové.
Nádvoří zámku
29. listopad (10.00–18.00) – Tradiční adventní trhy, živý betlém.
15.00 divadélko Hračka zahraje „Hej, hej koleda“ – pásmo koled, pohádek a soutěží pro děti.
16.45 – ohňová show
17.10 – slavnostní ohňostroj

20.00 – pozvání na 13. Mostový ples v hale Bios.
Aula základní školy
30. listopad (15.00) - divadlo E. Hruškové a J. Přeučila zahraje dětské představení Popelka.
Vstupné 50 Kč.

Lety

Martinské posvícení
Martinské posvícení se na návsi v Letech koná v sobotu 8. listopadu od 13.45. Na programu
bude příjezd sv. Martina na bílém koni, zabijačka a vepřové hody, předání Ceny Našich novin
lidem, kteří nezištně pracují pro poberounský kraj (nominováni jsou také manželé Látalovi
z Černošic). Zahrají trampská skupina Vlak na Dobříš a Staropražská kapela Třehusk. Proběhne soutěž v pojídání posvícenských koláčů a jitrnic a ochutnávka svatomartinských vín.
K vidění bude stylový jarmark.

Řevnice

Notičky se vydají koledovat s Hradišťanem

Dětská lidová muzika Notičky z Řevnic oslavila letos své 10. narozeniny. Nicméně vrchol
slavnostního roku je teprve čeká. Jsou jím dva velké vánoční koncerty, na kterých vystoupí
společně s vynikající cimbálovou muzikou Hradišťan. První koncert nazvaný Vinšujem Vám
se bude konat na zámku v Dobříši 18. prosince od 19.00. Druhý pak 19. prosince v 19.30 ve
Dvořákově síni pražského Rudolfina, kde se rozezní první tóny vánočních melodií. Koncerty
zahájí adventními písněmi Hradišťan. Poté bude podium patřit Notičkám v čele s primáškou
Kristýnou Kolářovou, hrát a zpívat se bude hlavně o zrození Ježíška. Do tohoto pásma se zapojí všech 60 členů dětské muziky, a to včetně nejmenších, teprve tříletých. Ve finále pak zazní
společné kolednické písně, které upravili Jiří Pavlica a Josef Fiala. Vstupenky na oba koncerty
budou v předprodeji od 1. listopadu na tel.: 603 245 784. Vstupenky na koncert v Rudolfinu
jsou též v síti Ticketpro.
Pavla Petrová
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