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Telefonní čísla
pro volání v tísni
Tísňové volání

112

Lékařská pohot.

155

Policie ČR

158

Městská policie Černošice
605 255 450, 724 060 620
Hasiči

150

Hasiči Mokropsy

2 5164 0150

Pohotovost plyn

244 472 811–2

Pohotovost voda

602 324 785

Poruchy v el. síti

840 850 860

Veřejné osvětlení

800 101 109

Text k fotu na titulní straně:

Černošická Mariánská pouť
nabídla četným návštěvníkům
pohodový víkend. Nešetřila ani
pravými pouťovými atrakcemi, ani
zajímavými divadelními a hudebními
produkcemi. Letos ji ozdobilo
i slunečné a teplé počasí. Více o pouti
najdete uvnitř listu.
Adresa redakce: MěÚ Černošice,
Karlštejnská 259
Sazba: negropolis.cz
e-mail: typo@negropolis.cz
Tisk: Tiskárna JDS, Praha
Evidenční číslo: MKČR 14138
Náklad: 2 500 výtisků
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z radnice

Věci přísně neveřejné aneb Pojmy vyprázdněné
Před nějakou dobou jsem se před svým domem dal do řeči se dvěma ženami upraveného vzhledu, tak asi ve středním věku. Byla to debata všeobecná, spíše filozofická. V jejím závěru jsem – patrně ze vrozené submisivní slušnosti a ve snaze debatu nějak už přátelsky ukončit –připustil, že náš svět opravdu možná spěje ke svému zániku. Za odměnu mi
pak celou řadu měsíců po tom rozhovoru do schránky někdo pravidelně vhazoval časopis „Strážná věž“ a „Probuďte se“, známá to periodika
církevní sekty Svědků Jehovových… Až před nedávnem, patrně v celosvětovém ústředí této sekty kdesi v Brooklynu, usoudili, že to se mnou
nikam nevede a poslali do své ústřední tiskárny kdesi v Rotterdamu pokyn k mému vyřazení ze seznamu abonentů.
Neradoval jsem se dlouho.Vzápětí mi totiž do
schránky začalo chodit periodikum strany „Věci
veřejné“. Stejně pěkný a drahý křídový papír,
stejné rozjásané, ale odhodlané tváře, stejná témata, jen to spění k zániku našeho světa už není
globální, ale úzce místní. Dokonce i řešení jsou
podobná: parta skvělých děvčat a hochů, kteří jsou čistí a bílí jako jejich řízy a řídí se stejně
nějakým pěkným morálním kodexem a fakt to
myslí dobře, odvrátí tu všeobecnou zkázu v našem městě a pak po nastalé katarzi (asi volby
nebo tak něco) se tu budou moci ti, kteří byli
pevní a oddaní znovu, jako veselí rošťáci, prohánět s beránky a vlky na (cizích) loukách (kdo si
to neumí přestavit, tomu doporučuji zajít si na
posledních patnáct minut filmu Proroctví, který
aktuálně běží v kině).
Jeden drobný rozdíl tu ale přeci je. V případě Svědků Jehovových si nemusím v novinách
číst, jak je to s jejich financováním a kdo za
nimi stojí. Zatímco v případě vydavatele tohoto politického periodika, potažmo celé politické strany, si to můžu pravidelně nalistovat v novinách „Dnes“, „Lidových novinách“ či nejnověji v „Ekonomu“.
A tak se ke svému velikému překvapení dovídáme: Že politická existence těchto arbitrů morálky a naprosté politické bezúhonnosti je financována soukromou bezpečnostní agenturou ABL
s akciemi na doručitele!!! Že finanční operace
tohoto politického sdružení jsou naprosto neprůhledné a jsou zpravidla činěny v hotovosti.
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Že se bezpečnostní agentura, která tuto stranu
provozuje, pravidelně uchází o veřejné zakázky
a, jak jinak, také je dostává. Že předsedkyně této
strany je životní partnerkou člověka, jenž vystupuje jako majitel té bezpečnostní agentury. Že
mezi finanční podporovatele patří i jeden známý pražský lobbista, který má v poslední době
hodně co vysvětlovat švýcarské i naší policii. Že
osoby, které za tuto stranu vystupují a navzájem
si mediálně pomáhají, jsou z minulosti spojené
lecjakými podivnými kšefty atd.
Když si to tak dávám dohromady, zdá se hned celá
řada záležitostí spojených naším místním politickým koloritem srozumitelnější a jasnější. Není
divu, že někteří zastupitelé z této strany se na jednání úřadu dostavují opásáni odposlechovými
zařízeními. Není divu, že některá media tak často věnují přehnanou pozornost některým našim
ryze komunálním sporům, kterých je jinak v každé vesnici nepočítaně. A není ani divu, že k onomu mediálně více či méně umnému a umělému
vyrábění místních „caus“ dochází vždy se zpožděním závislým na tom, kdy centrála bezpečnostní agentury dá souhlas či pokyn. Jsem v politice
dost dlouho na to, abych věděl, že ti, kteří u moci
nejsou a chtějí se k ní za každou cenu dostat, takové hry hrají. Co je však posun oproti minulosti, víc než kdykoliv předtím, že se dnes do politických her vlamují regulérní rozvědky, soukromé
bezpečností agentury a soukromé zpravodajské
(mediální) agentury. Tohle už ani náhodou není
běžný politický spor dvou koncepcí. Představa, že

z radnice
právě takhle může vznikat cosi, co bude státem
lepší morálnosti a větší bezúhonnosti, je víc než
tristní. Vzniká jen vzájemně propletený a na sobě
závislý špinavý byznys, kdy se z pojmů „bez korupce“, „morálně“, „ukázat to těm nahoře“ či „nenechat je v klidu vládnout“ stávají jen marketingové pojmy, se kterými s vidinou dalších privátních kšeftů žonglují nejrůznější mediální eseročka a bezpečnostní agentury a. s. a jimi financované a řízené politické skupiny jako dodavatelé veřejného prostoru.
A aby ten kšeft nebyl zase tak zcela nenákladový,
rozhodli jsme se ve vedení města, že za všechny
pravidelně uveřejňované lži v tomhle podivně

financovaném periodiku politické strany „Věci
veřejné“ budeme požadovat uvedení tiskových
oprav a omluv a v případě nesouhlasu vydavatele budeme se tohoto domáhat soudně i s žádostí o finanční odškodnění. V případě úspěchu pak veřejně prohlašujeme, že takto získané
prostředky věnujeme na výstavbu jednoho dětského hřiště v našem městě. Aspoň z těch zisků,
které generuje známé propojení: politická strana
Věci veřejné – bezpečnostní agentura ABL s akciemi na doručitele – veřejné zakázky zatím jen
v Praze, skončí také pár korun i v nějaké prolézačce u nás v Černošicích.
Mgr. Aleš Rádl, starosta města

65. schůze rady města
konaná 15. června. 2009

• rada souhlasí s odkladem instalace dopravního značení v ulici Ke Švarcavě omezující tonáž automobilů
do 31. 8. 2009
• I. rada ve věci Stavba rodinného domu na pozemku parc.
č. 4300 – ulice U Vodárny – nová žádost souhlasí s udělením výjimky ze stavební uzávěry z důvodu, že stavba je
v bezprostředním sousedství RD a není v kolizi s plánovanou zástavbovou studií; II. rada souhlasí se stavbou RD
• rada bere na vědomí, že havarijní stav nezpevněného
povrchu v ulici Karlické byl v plném rozsahu pracovníky odboru technických služeb odstraněn
• rada ve věci Smlouva o poskytnutí příspěvku na vybudování dopravní infrastruktury Města Černošice v Tyršově ulici – vjezdy a stavební úpravy k přilehlým nemovitostem souhlasí s uzavřením smlouvy a s následnou realizací vjezdů pro účastníky smlouvy za úhradu
• rada souhlasí s vydáním stavebního povolení stavby „II/115 Černošice, rekonstrukce silnice“ a souhlasí,
aby na pozemcích uvedených ve vyjádření byla realizována stavba „II/115 Černošice, rekonstrukce silnice“
• rada ve věci Rekonstrukce ve stávajícím objektu ČEZ
na dočasný byt manželů Vyletových – vícepráce nesouhlasí s cenovou nabídkou firmy Šulc a syn za vícepráce
• I. rada ve věci Záměr města Černošice prodat nemovitý majetek v současné době nevybírá žádnou nabídku
a ukládá odboru investic znovu zveřejnit záměr s termínem podání nabídky do 18. 7. 2009 do 10:00; II.
rada stanovuje minimální výši nabídek na:
bytový dům v ul. V Boroví – 8 000 000 Kč
bytový dům v ul. V Mýtě – 6 000 000 Kč
• rada nesouhlasí s prodejem pozemku parc. č. 5845/4
v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví Města Černošice
kvůli jeho možné potřebnosti pro město
• rada ve věci Žádost o povolení umístění buňky – pozemek č. 692/1(PK) v obci a k. ú. Černošice souhlasí
se změnou nájemní smlouvy ze dne 30. 3. 2009, a to
jejího článku II. – pozemek se pronajímá rovněž pro
umístění mobilní buňky

Odbor investic a správy majetku
• rada souhlasí s výstavbou studny na pozemku parc.
č. 1682/36 v Mokropeské ulici
• rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě NN pro pozemky parc. č. 2363 a 2539 ve Střední ulici pod podmínkou, že stavba přípojek bude provedena před vybudováním povrchu komunikace, nutno dodržet pravidla pro vstup do komunikace (smlouva, poplatek,
uvedení povrchu do původního stavu)
• I. rada souhlasí se stavbou rodinného domu o jedné bytové jednotce na pozemku parc. č. 2704/32 v Chebské
ulici (včetně oplocení, jehož výška 150 cm se stanoví od
nivelety přilehlé komunikace); II. rada souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy, jíž se stavebníci zaváží přispět na
rozvoj vodovodů a kanalizací ve městě částkou 40 000 Kč
• rada souhlasí se stavbou domovní čističky odpadních vod na pozemku parc. č. 3476 v osadě Lavičky
a uděluje pro tuto stavbu výjimku ze stavební uzávěry
• rada nesouhlasí se stavebními úpravami chaty č. e.
233 v Topolské ulici vzhledem k situování chaty v oblasti aktivní zóny toku řeky – se stavebními úpravami
lze souhlasit pouze při zachování stávajícího půdorysu
• rada souhlasí s poskytnutím příspěvku města ve výši
17 000 Kč na vybudovanou tlakovou kanalizační přípojku k novostavbě rodinného domu na pozemku
parc. č. 2329/1 v Pardubické ulici
• rada ve věci Žádost o obnovení dřevěné lávky přes Berounku v oblasti Kazína bere žádost na vědomí; o obnovení dřevěné lávky se v současné době neuvažuje
• I. rada bere na vědomí informaci o havarijním stavu černošického jezu; II. rada ukládá odboru investic
uveřejnit v IL dostupné informace o stavu a nebezpečnosti jezu a o harmonogramu rekonstrukce; III. rada
ukládá odboru investic projednat s Povodím Vltavy
přesnou přístupovou trasu na stavbu

7

z radnice
• I. rada bere na vědomí informaci o změně návrhu smlouvy o správě městské pláže; II. rada souhlasí
s uzavřením smlouvy o správě městské pláže; III. rada
ukládá provozovateli dbát na to, aby provoz městské
pláže byl v souladu s obecně závaznou vyhláškou města o ochraně veřejného pořádku
Finanční odbor
• I. rada ve věci Zpráva Krajskému úřadu Středočeského kraje o zabezpečení přezkoumání hospodaření za
rok 2009 souhlasí s tím, že přezkoumání hospodaření
města za rok 2009 bude provedeno auditorem; II. rada
ukládá finančnímu odboru informovat Krajský úřad
Středočeského kraje o zabezpečení přezkoumání hospodaření města za rok 2009 auditorem
Odbor kancelář starosty
• rada souhlasí s nákupem kancelářských potřeb od
společnosti Kodex (15 133 Kč)
• rada souhlasí se zadáním veřejné zakázky na komunikační centrum a infrastrukturu a oslovením navržených společností
Odbor dopravy
• rada souhlasí s umístěním 4 reklamních poutačů
společnosti Aquarius Černošice, s. r. o., o rozměrech
80 x 75 cm na sloupy veřejného osvětlení v ul. Radotínská, Vrážská a Dobřichovická
Odbor územního plánování a stavebního řádu
• I. rada bere na vědomí návrh žadatelky na změnu
územního plánu sídelního útvaru Černošice ze dne
28. 4. 2009, který je obdobný jako návrh, který zastupitelstvo nepřijalo svým usnesením č. 47/16 ze dne 9.
3. 2009; II. rada doporučuje zastupitelstvu, aby návrhy žadatelky nepřijalo; III. rada ukládá panu místostarostovi PhDr. Michalu Jiroutovi, aby v souladu s § 46
odst. 3 stavebního zákona předložil návrh žadatelky
zasedání zastupitelstva k rozhodnutí; IV. rada doporučuje, aby návrh byl zastupitelstvu města předložen na
zasedání, které se uskuteční v měsíci září
Odbor kultury
• I. rada souhlasí s konáním hudebního festivalu Bigbeatového dunění 2009; II. rada ukládá pořadateli zveřejnit v IL omluvu občanům, kteří budou během konání festivalu rušeni hlukem
• rada ve věci Otištění reakce na článek publikovaný na
straně 24 – 25 Informačního listu Města Černošice, č.
4/2009 se ztotožňuje se stanoviskem právního oddělení, ze kterého nevyplynula povinnost vydavatele IL
zveřejnit odpověď
Různé
Z komise bezpečnostní a dopravní
Na základě stížnosti na nebezpečnou situaci v ul. Kazínské v souvislosti s parkováním vozidel po obou stranách vozovky bylo navrženo vyznačení VDZ V12c – zákaz zastavení – v ulici Kazínská vpravo ve směru od řeky k nádraží
• I. rada pověřuje odbor technických služeb doplnit
VDZ V12c – zákaz zastavení – v ulici Kazínská vpravo
ve směru od řeky k nádraží
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Osazení sloupků u pekárny v Mokropsech
• II. rada pověřuje odbor technických služeb osadit na
stávajícím chodníku podél pekárny sloupky k vjezdu
a dále za vjezdem upravit krajnici zámkovou dlažbou
v délce cca 6 m, vyznačit v oblouku v místě osazení
sloupků VDZ V4 – vodicí čára
Jednosměrný provoz v ul. Karlická
• III. rada pověřuje odbor dopravy projednat jednosměrný provoz s PČR a odbor technických služeb osazením schválené SDZ směrem vzhůru od ul. Fügnerova – V Zahrádkách
• I. rada ve věci Žádost – provoz občerstvení na městské pláži a provoz skateparku ukládá kanceláři tajemníka připravit provozní řád městské pláže a skateparku v souladu s vyhláškou; II. rada ukládá městské policii pravidelně kontrolovat městskou pláž a skatepark
zejména s ohledem na dodržování nočního klidu.

66. schůze rady města
konaná dne 29. 6. 2009

Odbor investic a správy majetku
• I. rada souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 2975 v Mokropeské ulici; rada bere
na vědomí, že smlouva o poskytnutí příspěvku na
infrastrukturu byla již podepsána; II. rada konstatuje, že výška plotu bude stanovena po koordinaci
pravidel s odborem územního plánování a stavebního řádu
• I. rada souhlasí se stavbou rodinného domu o jedné bytové jednotce na pozemku parc. č. 2702/4 v Kladenské ulici; II. rada souhlasí s uzavřením plánovací
smlouvy, jíž se stavebník zaváže přispět na rozvoj a obnovu VaK ve městě částkou 40 000 Kč
• rada nesouhlasí s dělením pozemku parc. č. 5125/3
v ulici Dr. Janského a doporučuje žadateli předložit návrh přímočarého dopravního propojení ulic Dr.
Janského a Topolské
• rada nesouhlasí se stavbou oplocení pozemku parc.
č. 1631 z ul. Javorové kvůli k jeho navrhované výšce
• rada souhlasí se stavbou zahradního domku na pozemku parc. č. 3970 v ulici Nad Řekou podle předložené dokumentace
• rada souhlasí se stavebními úpravami (přístavbou)
rodinného domu č. p. 981 v Lidické ulici podle předložené dokumentace
• I. rada souhlasí se stavbou rodinného domu o jedné
bytové jednotce na pozemku parc. č. 14 a se stavebními úpravami domu č. p. 86 v Komenského ulici podle
projektové dokumentace předložené dne 24. 6. 2009;
II. rada souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy, jíž
se stavebník zaváže přispět na rozvoj a obnovu VaK ve
městě částkou 40 000 Kč
• rada souhlasí se stavbou garáže na pozemku parc.
č. 2917/69 ve Slunečné ulici podle předložené dokumentace

z radnice
• rada souhlasí se stavbou oplocení pozemku parc. č.
1376 do ulice Sv. Čecha podle návrhu – dřevěná výplň
plotu bude mít 50% průhlednost
• rada souhlasí s úpravou trasy kabelového vedení NN
na Masopustním náměstí podle předložené situace
• rada ve věci Žádost o přidělení bytu v rámci státního integračního programu s politováním konstatuje, že
Město Černošice nemá v současné době žádný volný
byt k pronajmutí
• rada ve věci Žádost o nápravu stavu ul. Střední s politováním konstatuje, že ul. Střední je možno zrekonstruovat v rámci dotačních titulů EU, které však předpokládají, že celá komunikace (všechny pozemky pod
komunikací) bude v majetku města; dosavadní jednání
s vlastníky pozemků pod komunikací byla neúspěšná
• rada souhlasí s realizací úprav před vjezdem k domu
č. p. 1886 v Lipové ulici podle návrhu žadatele, pokud žadatel úpravy provede na vlastní náklady a bude
dodržena podmínka neporušení skladby komunikace; majitel před zahájením prací požádá dle pravidel
o stavební dozor pracovníka města
• I. rada ve věci Rekonstrukce ulice Lipová – pozemek
parc. č. 1660/5 nesouhlasí s poskytnutím úhrady za zábor pozemku a konstatuje, že se v tomto případě jednalo o obnovu stávajícího povrchu komunikace; II.
rada žádá, aby majitel uvedený pozemek věnoval do
vlastnictví města
• rada doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit
bezúplatné nabytí pozemku parc. č. 1682/126 o výměře 213 m² v obci a k. ú. Černošice vedeného v katastru nemovitostí KÚ pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště Praha – západ pro obec a k. ú. Černošice, a to uzavřením darovací smlouvy dle ust. § 628
a následně o. z. s jeho vlastníkem tak, jak výše uvedeno
Finanční odbor
• rada souhlasí s finančním krytím odměn zaměstnancům základní školy v roce 2009 tak, jak je navrhuje ředitel ZŠ
Tajemník městského úřadu
• rada odvolává podle ustanovení § 102 odst. 2 písm.
g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
z funkce vedoucího odboru investic a správy majetku Ing. Jana Skalického; jmenovaného odvolává na návrh tajemníka městského úřadu s účinností od 1. července 2009
• I. rada schvaluje text Smlouvy o umístění dokumentů
na plakátovacích plochách ve vlastnictví města Černošice; II. rada pověřuje finanční odbor uzavíráním smluv
o umístění dokumentů na plakátovacích plochách ve
vlastnictví města Černošice; III. rada stanoví výjimku z čl. VI odst. 2 písm. c) obecně závazné vyhlášky č.
1/2009, o ochraně veřejného pořádku pro akce Clubu
Kino konané v prostorách Clubu Kino, akce organizované příjemci grantů města Černošice konané na území města Černošice, akce organizované městy a obcemi Radotín, Dobřichovice, Lety a Řevnice

• rada ve věci Petice předložená zastupitelstvu města
– vysvětlení okolností založení a fungování společnosti
Dalmatin, a. s., a objasnění aktivit čelních představitelů
města – starosty Rádla, místostarosty Jirouta a radního
Přibíka v této společnosti konstatuje, že rada města ani
zastupitelstvo města nejsou oprávněny zasahovat do
existence a činnosti soukromoprávního subjektu, jakým je společnost Dalmatin, a. s.; Rada města a zastupitelstvo města jsou orgány města jako veřejnoprávní
korporace. Rozhodují podle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), v samostatné působnosti pouze o záležitostech města, nikoli o záležitostech
soukromoprávních subjektů /§ 16 písm. f)/.
Odbor územního plánování a stavebního řádu
• rada ukládá komisi stavební projednat ve spolupráci
s Odborem územního plánování a stavebního řádu pravidla pro souhlas s budováním plnostěnných oplocení
Technické služby
• I. rada souhlasí s tím, aby výsadbu stromořadí v ulicích města a založení parku u DPS provedla JENA
firma služeb na základě předložené cenové nabídky
a pověřuje odbor TS uzavřením smlouvy o dílo s uvedením záruk; II. rada trvá na tom, aby součástí dokumentace bylo uvedení záruční lhůty v délce trvání minimálně 2 roky
• I. rada souhlasí s tím, aby Ozelenění sportparku Kazín provedla JENA firma služeb na základě předložené cenové nabídky a pověřuje odbor TS uzavřením
smlouvy o dílo; II. rada trvá na tom, aby součástí dokumentace bylo uvedení záruční lhůty v délce trvání
minimálně 2 roky
Odbor dopravy
• rada souhlasí s návrhem jízdních řádů ČD pro rok
2009/2010
• rada nesouhlasí se zákazem vjezdu pro jezdce na
koních na místní komunikaci (pozemky p. č. 3918
a 3936/6 v k. ú. Černošice) vzhledem k Obecně závazné vyhlášce č. 1/2009 o ochraně veřejného pořádku,
která nabude účinnosti od 15. 7. 2009 a která řeší znečišťování veřejných prostranství psem nebo jiným zvířetem a následné odstranění exkrementů.
Různé
• rada ukládá odboru kancelář starosty projednat
zpřesnění smlouvy s TJ Sokol Černošice ve smyslu
konkretizace možností využití hřiště TJ Sokol Černošice veřejností
Z komise životního prostředí
Komise žádá o prošetření stížnosti na špinavou vodu tekoucí z vodovodního kohoutku (RD v ul. Topolská 493)
• I. rada ukládá odboru technické služby prošetřit stížnost
Komise vyjadřuje znepokojení nad stavem čerstvě vysazených stromů v ulicích Kladenská a Husova a žádá
o zjištění příčin
• II. rada ukládá odboru technické služby trvale sledovat stav nově vysazených stromů a v případě zjištění negativních jevů včas požádat dodavatele o zásah
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Pomozte obohatit historii dvaceti let výstavby našeho města
Již několik let oslovujeme prostřednictvím Informačního listu Vás, obyvatele města, abyste
nám poskytli staré fotografie či jiné dokumenty
vztahující se k historii Černošic. Odezva je veliká a věnované či zapůjčené materiály se staly
podkladem pro vznik oblíbených publikací, které uceleným způsobem popisují rozvoj a architekturu našeho města.
Nyní se na Vás obracíme se stejnou prosbou, jen
doba, o kterou se nám jedná, se posunula o několik desetiletí dopředu. Uběhlo totiž dvacet let od
chvíle, kdy se naše země vydala k novému rozvoji
demokratickou cestou a výstavba obcí a měst dostala zcela jiné dimenze. Také v Černošicích bylo
třeba a dosud zbývá mnoho udělat, jestliže z malého městečka, jež postrádalo téměř veškerou in-

frastrukturu, chceme vybudovat a mít zahradní
město poskytující obyvatelům pohodlný život.
A právě těch dvacet dynamických roků výstavby
bychom rádi zaznamenali tak, jak se to podařilo
v případě doby vzdálenější. I pro tento případ si
Vás dovolujeme požádat o poskytnutí takových
materiálů, které vznikly díky tomu, že Vás něco
pěkného či pro Vás prostě užitečného v posledních dvaceti letech výstavby Černošic zaujalo do
té míry, že jste se rozhodli tento okamžik zdokumentovat. Předem děkujeme za pomoc.
V případě zájmu podílet se svým příspěvkem na
připravované publikaci volejte prosím na tel.: 251
641 116, 251 081 538, pošlete zprávu na e-mail:
milena.kozakova@mestocernosice.cz nebo nás navštivte v redakci tohoto listu v Karlštejnské 259.

Inline Černošice 2009 aneb Odpoledne na kolečkových bruslích
Město Černošice připravilo pro vyznavače jízdy na kolečkových bruslích (Inline) již třetí ročník Černošické míle. Akce se uskuteční v sobotu 5. září od 13.00 na kvalitním asfaltovém povrchu ulice Zd. Lhoty v úseku od černošické železniční zastávky po ulici Říční. Všichni jste zváni k účasti na volné projížďce ve 13.00 a posléze v 13.30 na časovku jednotlivců s názvem Černošická míle. Bez ochranné přilby se nebude moci závodník postavit na start. Letos už se bude
soutěžit ve všech kategoriích. Dítě či senior, pro každého se nějaká kategorie najde. Dále se pojede, a to od 16.00, na uzavřené trati i O2 InLine Cup. Sraz účastníků a registrace pro oba závody je v Říční ulici. Kulturní program a občerstvení je zajištěno. Bližší informace získáte na tel.:
251 641 116 nebo 602 200 817, mail: pavel.blazenin@mestocernosice.cz.

Při Inline Černošice 2009 budou některé ulice uzavřeny
Kvůli konání inline závodů „Černošická míle a „O2 InLine Cup“ bude v sobotu 5. 9. od 13.00 do
18.00 úplně uzavřena ulice Zdeňka Lhoty od nádraží Černošice po nádraží Mokropsy. Prosíme
vás, abyste respektovali dopravní značení a nevjížděli na závodní trať. Uzavřen bude rovněž železniční přejezd v ulici Školní respektive Říční. U černošického nádraží bude možné vjet pouze do Kazínské ulice. Od zhruba 16.00 bude uvolněna Ulice Zd. Lhoty v úseku od ulice Topolská ve směru do Černošic. Dále budou od cca 15.00 uzavřeny ulice Říční, Topolská, Jasmínová
a Zd. Lhoty pro veškerou dopravu a bude zde platit zákaz stání. Přeparkujte si prosím svá auta
mimo závodní trať a v žádném případě nevjíždějte na závodní dráhu. Auta můžete zaparkovat
buď v Šeříkové, Zahradní a v části Jasmínové ulice bez možnosti výjezdu, nebo v Topolské ulici od křižovatky s ulicí Říční směrem na Mokropsy a uzavírku objet přes Mokropsy. Děkujeme
za pochopení.
Pavel Blaženín
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Čestné občance Černošic bylo uděleno nejvyšší německé vyznamenání

Starosta Aleš Rádl blahopřeje Katharine Holzheuer k udělení Čestného občanství města Černošice (snímek z Clubu Kino, září 2007)
Dva roky poté, co bylo Katharine Holzheuer uděleno v Clubu Kino čestné občanství našeho města, byla oceněna německým nejvyšším státním vyznamenáním Bundesverdienstkreuz (spolkový kříž za zásluhy). Bylo jí uděleno

– podobně jako naše čestné občanství – za zásluhy v oblasti česko-německých vztahů a v oblasti literatury. Vystudovaná knihovnice Katharine Holzheuer se věnovala hlavně německy psané literatuře v českých zemích od roku 1900
a propagaci české literatury v Německu. Začala tuto literaturu systematický sbírat, a to nejenom známé autory jako Franz Kafka, Max Brod,
Franz Werfel atd., ale i méně známé autory píšící německy na území naší vlasti. Uvědomovala si, že toto kulturní dědictví je u nás zapomenuto a rozhodla se je zachránit. Svoji sbírku obsahující přes 950 literárních děl darovala Pražskému literárnímu domu německy píšících autorů, který byl založen roku 2004 posledním zástupcem německy píšících autorů v Praze – Lenkou Reinerovou. Katharina Holzheuer je aktivní
i v oblasti našeho partnerství s německým Gerbrunnem, pravidelně jezdí do Černošic a nezištně pomáhá českým autorům prosadit se v Německu. Město Černošice a Spolek pro partnerství evropských měst gratuluje k tak mimořádnému vyznamenání.
(pb)

Přátelé z německého města Themar navštívili Mariánskou pouť
Černošické pouti se zúčastnilo také pět přátel z německého města Themaru, který leží
v Duryňském lese. Nedávno tam byl založen obdobný spolek, jako je náš Spolek pro
partnerství evropských měst, který se nazývá
Themar trifft Europa. Jeho členové se aktivně
zúčastňují společných akcí. Themarští projevili zájem blíže se seznámit s naším městem,
neboť se zvažuje možnost stvrdit naše dosavadní dobré vztahy partnerskou smlouvou.
Hosté byli ubytováni v rodinách. Nechyběla
důkladná procházka Černošicemi a přivítání
představiteli města. Naše pouť se jim velmi líbila a uvažují o pozvání některých účinkujících na své každoročně konané městské slavnosti. Více informací na na www.themar.de.
Za Spolek pro partnerství evropských měst
Pavel Blaženín

Přátelé z německého Themaru v rozhovoru s místostarostkou Helenou Langšádlovou
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Nová tělocvična v areálu mokropeské základní školy
V roce 2006 byl podle projektu architekta Styczaje a prováděcí dokumentace architekta Pekárka rozšířen areál mokropeské základní školy o přístavbu nové moderní školní budovy. Již tehdy bylo počítáno s následnou výstavbou tělocvičny, kterou největší škola na okrese Praha západ
nezbytně potřebuje a jejíž funkci zatím provizorně plní přetlaková hala.
V suterénu nové školní budovy byl proto již
v průběhu její výstavby postaven základ pro hlediště uvažované tělocvičny, který je prozatím
uzavřen provizorní zdí. V rámci výstavby nové
tělocvičny podle projektu architekta Pekárka
bude provizorní zeď odstraněna a dojte tak ke
spojení hlediště s vlastním sálem tělocvičny.
Tělocvična, která nabídne široké sportovní vyžití nejen žákům základní školy, ale i dalším zájemcům, bude disponovat hrací plochou 660 metrů
čtverečních, tribuna pro zhruba 280 sedících diváků pak plochou 137 metrů čtverečních. Objekt tělocvičny je projektován jako železobetonový monolitický skelet. Před vlastní budovu o rozměrech
21,5 x 34 metrů a výšce12 metrů bude předsazena jednopodlažní část s nářaďovnou a strojovnou
vzduchotechniky. Zastřešení tělocvičny je navrženo z dřevěných lepených lamelových vazníků.
Náklady na výstavbu nové školní tělocvič-
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ny představují částku zhruba 35 milionů korun, kterou město samotné nemůže poskytnout.
Město monitoruje všechny možnosti pro získání potřebných finančních prostředků a dělá maximum pro to, aby k realizaci tělocvičny došlo
co nejdříve.
Nová tělocvična by však neměla být jediným místem, které v nedaleké budoucnosti rozšíří žákům
základní školy, ale nejenom jim, nabídku sportovního vyžití. Dalším jsou venkovní sportoviště zahrnutá v nové studii kompletního řešení
prostoru pod mokropeskou školou, kde je záměr
vzniku relaxačního, sportovního a oddychového
centra přímo navazujícího na lokalitu mezi ulicí
Topolskou a řekou Berounkou, ve které se nabízí díky rovinatému terénu možnost výstavby atletického oválu a dalších doplňkových sportovišť.
Redakce ve spolupráci s odborem investic a správy majetku

z radnice

Změny investiční politiky kraje omezily možnosti investic města
Vzhledem k množícím se dotazům a sepisovaným peticím obyvatel ulice Střední, které souvisejí
se špatným stavem této komunikace, je třeba připomenout, že jakákoli rekonstrukce je odvislá od
možnosti získání dotace, neboť město v současné době – vzhledem k výraznému propadu příjmů
– nemá potřebné vlastní finanční prostředky. Jakákoli dotace je však podmíněna vyřešením majetkových poměrů pozemků pod touto komunikací, čili jejich získání do majetku města. Město se
v současné době snaží podnikat kroky, které by obě tyto nezbytné podmínky rekonstrukce naplnily.
Vzhledem k velmi složitým majetkovým poměrům v ulici Střední vyzvalo město majitele dotčených pozemků, aby je městu darovali a pomohli tak naplnit jednu z uvedených nezbytných podmínek. Někteří z nich tak již učinili
a město jim touto cestou děkuje. V několika případech, a je třeba konstatovat, že v těch plochou
nejrozsáhlejších, se však jednání nepodařilo dotáhnout do zdárného konce a vlastníci požadují
až nemorálně vysoké finanční částky, které město nemá a ani platit nechce. Město proto připravuje setkání všech majitelů dotčených pozemků,
o jehož datu konání bude informovat na svých
webových stránkách.
Problémem, který nastal v procesu přidělování
dotací, je změna alokací poskytovaných dotací

z regionálně operačního programu Revitalizace
městských center od Středočeského kraje. Podle
původního harmonogramu mělo po rekonstrukci předpolí mokropeské železniční zastávky, tedy
po realizaci projektu Bike and Ride, následovat
vybudování městského bulváru v ulici Střední,
který měl poté navázat na budované centrum
v ulici Karlštejnská a pokračovat ulicí Komenského do centra starých Černošic. Změnou investiční politiky kraje související s jeho novým
vedením, tj. přesunem finančních prostředků do
zdravotnictví (poplatek 30 Kč a jiné), není město
v současné době schopno na tento důležitý a potřebný projekt získat dotace v potřebné výši.
Redakce ve spolupráci s odborem investic
a správy majetku

Kalendář kulturních akcí od září do konce roku 2009
Září:
5. 9.
Inline Černošice – Černošická míle
12. 9.
Lokomotiva planet + Petr Henych
and G-Bod – koncert v Clubu
Kino (20.30)
Říjen:
3. 10.
Kola a motory – konec sezóny
v Clubu Kino
4. 10.
Elizabeth Lohninger Quartet (USA)
– jazzový koncert v Clubu Kino
(20.30)
16. 10.
Irena Budweiserová – koncert
v Clubu Kino (20.30)
17. 10.

Oktoberfest aneb Pivní slavnosti
na Masopustním náměstí
22. 10.
Bohuslav Martinů – houslový
koncert v sále ZUŠ
25.10.
Kytara napříč žánry Beppe Gambetta (It) – festival v Clubu Kino
(20.30)
Listopad:
6. 11.
Peter Lipa and Band – koncert
v Clubu Kino (20.30)
13. 11.
Sto Zvířat – koncert k 17. listopadu v Clubu Kino (20.30)
21. 11.
Oslava – sedmé narozeniny Clubu Kino

Prosinec:
4. – 6. 12.
Art Černošice – výstava v restauraci Jedličkovy Lázně
11. 12.
Big Band Václava Zelinky – koncert v Clubu Kino (20.30)
12. 12.
Adventní trhy – u kostela a v Komenského ulici
12. 12.
Lokomotiva planet – koncert
a křest CD v Clubu Kino (20.30)
13. 12.
Jazzový koncert Dorota Barová
and Tellemarkk. Dorota Barová
(violoncello, zpěv), Pavel Hrubý
(saxofony), Tomáš Reindl (perkuse, tabla, bicí nástroje)
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Rozšíření hodin pro veřejnost
na pracovištích Městského úřadu Černošice
(zkušební provoz září – prosinec 2009)
Na základě vyhodnocení průzkumu spokojenosti občanů se službami městského úřadu rozhodlo vedení města o spuštění zkušebního provozu rozšíření hodin pro veřejnost na vybraných pracovištích Městského úřadu Černošice.
Hodiny pro veřejnost se prodlužují v pondělí do 18:00 a v pátek od 7:00 na těchto
pracovištích:
Pracoviště Černošice
podatelna
pokladna
ověřování listin a podpisů
přihlášení k trvalému pobytu
výdej hotových OP
vydávání výpisů z CZECHPOINT
Pracoviště v Praze 2, Podskalská 19
podatelna
pokladna
přepážková pracoviště odboru dopravy – evidence vozidel, vydávání řidičských průkazů
přepážková pracoviště správního odboru – vydávání cestovních dokladů
a občanských průkazů a provádění změn (kompletní agendy)
Pro ostatní pracoviště úřadu zůstávají hodiny pro veřejnost nezměněny (viz www.mestocernosice.cz), a to:
Černošice:
pondělí a středa
8:00 – 11:30 a 12:30 – 17:00
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 – 11:30 (vybraná pracoviště)
Praha, Podskalská: pondělí a středa
8:00 – 17:00
úterý, čtvrtek a pátek 8:00 – 12:00 (vybraná pracoviště)
Po 3 měsících zkušebního provozu bude v prosinci 2009 vyhodnoceno využívání této
rozšířené služby a od ledna 2010 dojde buď k trvalé změně, nebo bude projekt upraven
či v případě nevyužívání i zastaven.
Připomínáme, že i v těchto rozšířených hodinách pro veřejnost na pracovišti Podskalská 19,
Praha 2, je možné si předem objednat pořadové číslo na určitou hodinu prostřednictvím webových stránek města – www.mestocernosice.cz, odkaz objednávání klientů, kde také najdete aktuální informace o hodinách pro veřejnost jednotlivých pracovišť, případná omezení
činnosti a kompletní telefonní seznam. Je zde také možnost sledovat pořadí ve frontě a rychlost odbavení.
Telefony – spojovatelky jednotlivých pracovišť:
221 982 111 – spojovatelka úřadu v Podskalské 19, Praha 2 (MPSV).
251 081 521 – spojovatelka úřadu v Černošicích pro pracoviště Riegrova i Karlštejnská.
Ing. Jana Ullrichová, vedoucí odboru kancelář starosty, jana.ullrichova@mestocernosice.cz
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 9. a 10. 10. 2009.
V pátek 9. října budou volební místnosti otevřeny od 14.00 do 22.00 a v sobotu 10. října
od 8.00 do 14.00.
V Černošicích jsou čtyři volební okrsky: MěÚ
Černošice, Hasičská zbrojnice, Základní umělecká škola a Dům s pečovatelskou službou.
O příslušném místě volebního okrsku je volič informován na obálce s hlasovacími lístky,
případně se může informovat osobně nebo
telefonicky na matrice městského úřadu.
Voličem je státní občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let.
Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR může volič požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb,
tj. od 9. července 2009, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb, tj. 2. října 2009 příslušnému úřadu
(úřadu v místě trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán) nebo osobně
do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj.
do středy 7. října 2009. Městský úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 24. září, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej zašle voliči na jím uvedenou adresu.
Vzor žádosti o vydání voličského průkazu
a vzor plné moci k převzetí voličského průkazu je k dispozici na www.mestocernosice.
cz v odkazu „aktuální informace“. V písemné
podobě je možno si je vyzvednout na matrice
MěÚ Černošice.
Aktuální informace k přípravě konání voleb do PS a informace pro občany ČR o podmínkách hlasování ve volbách do PS v zahraničí uveřejňuje Ministerstvo vnitra ČR na svých
stránkách http://www.mvcr.cz/clanek/volbydo-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr.aspx.

Okrskové volební komise
Nad tím, aby volby proběhly zdárně a regulérně, budou mimo jiné bdít i okrskové volební komise. Budou dbát o pořádek ve volebních místnostech, zajišťovat hlasování a dozírat na jeho průběh, sčítat hlasy a vyhotovovat zápis o průběhu a výsledku hlasování
a odevzdávat volební dokumentaci do úschovy městskému úřadu. Členy komise navrhují
především kandidující strany a hnutí, není-li
takto dosaženo minimálního počtu členů komisí, deleguje starosta zbývající členy komisí
z řad veřejnosti.
Členem volební komise se může stát každý
občan České republiky, který v den složení
slibu dosáhl věku nejméně 18 let a u něhož
nenastala překážka výkonu volebního práva (zbavení způsobilosti k právním úkonům
nebo zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu ochrany zdraví lidu) a který není kandidátem.
Hlaste se do volební komise
Aby i v Černošicích proběhly volby tak, jak
mají, vyzývá městský úřad všechny zájemce, kteří by se na práci volební komise chtěli podílet, aby se do 18. září 2009 přihlásili na
Městském úřadě Černošice, a to na tel. číslech
251 081 530 (Markéta Kolářová) a 251 640 509
(Ing. Jana Ullrichová) nebo na e-mailových
adresách marketa.kolarova@mestocernosice.
cz nebo jana.ullrichova@mestocernosice.cz.
Za výkon funkce má každý člen volební komise nárok na odměnu a příspěvek na stravné.
Eva Řehořová – matrika, tel.: 251 081 526, eva.
rehorova@mestocernosice.cz.
Ing. Jana Ullrichová,
vedoucí odboru kancelář starosty
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Po osmi vypitých pivech najížděl
do protijedoucích vozidel
V nočních hodinách 5. července při hlídkové činnosti v Dobřichovicích zjistili strážníci městské policie osobní vozidlo tovární značky Škoda Favorit najíždějící v protisměru na protijedoucí vozidla. Pojali podezření, že řidič je pod vlivem alkoholu, a snažili se vozidlo zastavit. Řidič však na výzvu k zastavení reagoval tím, že se pokusil strážníkům ujet. Pokus se nezdařil a „krasojezdec“ byl přinucen zastavit. Následoval dotaz, zda
před jízdou požil alkohol. Odpověď byla kladná, přiznal osm
vypitých piv. Přivolaná hlídka Policie ČR Řevnice si podnapilého řidiče převzala k provedení následných úkonů.
Rodinnou neshodu strážníci neřešili–25.
června v podvečerních hodinách vyjížděla
hlídka strážníků do ulice V luhu do Dobřichovic řešit rodinné neshody. Oznamovatelka si stěžovala na jednání muže, který bez svolení vstoupil na její pozemek. Po
provedení nezbytných úkonů hlídka zjistila, že se jedná o spor mezi osobami blízkými, který bez návrhu nelze projednat.
Strážníci proto oba aktéry poučili o možnosti podat návrh na projednání přestupku
k příslušnému správnímu orgánu.
Blesk způsobil přerušení provozu–26.
června v podvečerních hodinách po přívalovém dešti hlídka městské policie uzavřela
ulici Školní, ohroženou vzrostlým stromem
narušeným po zásahu bleskem. Vzniklé nebezpečí bylo následně odstraněno místními hasiči, kteří strom skáceli. Po hodině byl
provoz v ulici Školní obnoven.
Kradl věci ze stanu–3. července v nočních hodinách byla hlídka městské policie požádána o součinnost při zajištění
pachatele trestného činu, který byl přistižen při krádeži věcí ze stanu v autokempu
v Dobřichovicích. Hlídka předala muže
Policii ČR.
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Podnapilý řidič se přiznal–3. července
v podvečerních hodinách prováděli strážníci Městské policie Černošice hlídkovou
činnost v obci Vestec. Při tom nalezli havarované osobní vozidlo t. z. Škoda Felicia, u něhož se zdržoval muž. Ten se hlídce přiznal, že vozidlo řídil. Hlídka provedla
následně orientační dechovou zkoušku na
přítomnost alkoholu, která byla pozitivní.
Z tohoto důvodu byl hříšník předán Policii
ČR k provedení dalších úkonů.
Do dvou měsíců má vrak zmizet–Při hlídkové činnosti zaměřené na vraky motorových
vozidel zjistili strážníci v Černošicích celkem
pět vozidel, jevících znaky vraku. Všechna
tato již bývalá vozidla byla opatřena výzvou
k odstranění v zákonné dvouměsíční lhůtě.
Pokud v této lhůtě nebude vrak vlastníkem
odstraněn, učiní tak na jeho náklady město.
Zdemolovali plot a utekli–18. července kolem osmé hodiny ranní byl strážníkům oznámen zdemolovaný plot u rodinného domu v ulici Pražská. Majitel domu
uvedl, že k poškození došlo v nočních hodinách. Dále bylo zjištěno, že se tohoto činu
měly dopustit údajně čtyři osoby, které poté
utekly směrem do ulice Stulíková. V sou-
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časné době probíhá vyhodnocování kamerových záznamů. Celá věc bude předána
k projednání správnímu orgánu jako přestupek proti majetku.
Podezření z trestného činu–18. července v dopoledních hodinách přijala městská
policie oznámení o poškození motorového
vozidla zaparkovaného v ulici Vrážská. Zatím neznámý pachatel poničil výplň oken.
Celou věc převzala Policie ČR jako podezření z trestného činu.
Mladou ženu napadl její přítel–21. července v podvečerních hodinách vyjížděla hlídka městské policie do Hotelu Kazín,
odkud jim bylo oznámeno napadení mladé
ženy. Strážníci na místě zjistili, že ji napadl její přítel. Věc byla předána k projednání
MěÚ Černošice jako podezření ze spáchání přestupku na úseku občanského soužití.
Prchal na malém motocyklu–2. srpna ve
večerních hodinách v Karlštejnské ulici si
hlídkující strážníci všimli jedoucího malého motocyklu, který nebyl řádně osvětlen
a neměl registrační značky. Po krátké honičce byl ujíždějící řidič dostižen a strážníci zjistili, že nemá řidičské oprávnění.
Muže proto předvedli na služebnu Policie
ČR Řevnice.
Mladíci si zařádili v parku–4. srpna v nočních hodinách vyjížděla hlídka městské policie na oznámené rušení nočního klidu do
parku v Dobřichovicích. Na místě zastihli strážníci několik mladých lidí, zjistili jejich totožnost a celou věc pak vyřešili přímo na místě.
Žena se vyhnula obvinění–5. srpna v nočních hodinách přijala městská policie oznámení, že v Dobřichovicích před barem Tip
sport se nachází podnapilá žena s malým dítětem. Po příjezdu na místo hlíd-

ka již ženu nenalezla, neboť ji podle svědků z místa odvezl nezjištěný muž. Žena se
tak bez svého přičinění vyhnula obvinění z přestupku a také návštěvě pracovníků
odboru Sociálně právní ochrany dětí MěÚ
Černošice.
Narušitel podezřelý z trestného činu–5.
srpna v odpoledních hodinách oznámil
muž z Černošic, že na jeho pozemek vnikla neznámá osoba. Na místě hlídka městské policie přistihla neznámého muže, který podle tvrzení majitele překonal oplocení
pozemku. Muž byl předveden na služebnu
Policie ČR Řevnice pro podezření ze spáchání trestného činu.
Výtržník skončil v cele–10. srpna ve večerních hodinách bylo strážníkům z Černošic oznámeno narušení veřejného pořádku na nádraží v Dobřichovicích, kde podnapilý muž měl údajně demolovat nádražní zařízení. Strážníci, kteří se na místo dostavili společně s hlídkou Policie ČR, zjistili
asi třicetiletého muže, jenž nemohl prokázat svoji totožnost. Věc proto převzala hlídka Policie ČR s tím, že muže převeze na služebnu do Řevnic. Při tomto úkonu muž fyzicky napadl jednoho ze strážníků a způsobil mu zranění hlavy. Na základě tohoto jednání byl muž obviněn z útoku na veřejného činitele a umístěn do cely předběžného zadržení.
Strážníci zklidnili bujaré veselí–12. srpna
v brzkých ranních hodinách vyjížděla hlídka městské policie k rušení nočního klidu do ulice Za Parkem v Dobřichovicích.
Při příjezdu na místo zjistila, že v jednom
z bytů probíhá oslava zrození nového života. Hlídka provedla opatření ke zklidnění
situace a věc řešila domluvou.
Gregor Dušička, vedoucí městské policie
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Léto dalo hasičům zabrat
Letošní léto bylo pro naši jednotku výjimečně náročné, od začátku června do poloviny srpna
jsme vyjeli celkem k 43 zásahům.
Devatenáct událostí s sebou přinesly červnové
a červencové bouřky. Volali jste nás k čerpání
vody ze zatopených objektů, k technickým zásahům a k odstraňování větví a stromů, které padaly díky silnému větru.
Za nejnáročnější zásah tohoto typu považujeme likvidaci prasklého stříbrného smrku v Alšově ulici dne 24. 7. 2009. Díky silnému poryvu
větru stříbrný smrk praskl přímo u kořenů a naklonil se nad rodinný dům, což představuje jeden z klasických, nejvíce rizikových zásahů při
kácení stromu. K likvidaci smrku jsme použili
nastavovací žebříky, motorovou pilu a jištění lezeckou technikou. Strom jsme postupně odshora rozřezávali, oddělené části stromu při pádu
strhávali stranou lany.
Hmyz a požáry
V letošním roce došlo k přemnožení jedovatého hmyzu; hmyz je jedovatější a agresivnější než
v minulosti. Šestnáct zásahů, u kterých jste nás
v letních měsících potřebovali, se týkalo likvidace nebezpečného bodavého hmyzu.
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Při pěti zásazích jsme hasili požáry. K nejzajímavějším z těchto zásahů patří požár rodinného
domu v ulici Střední a požár velké skládky dřevní hmoty v ulici U Dubu.
Dne 30. června jsme vyjeli k ohlášenému požáru
rodinného domu v ulici Střední. Vzhledem k tomu,
že naše první cisterna opustila stanici již ve čtvrté
minutě od ohlášení události, podařilo se nám být
na místě zásahu v počáteční fázi rozvoje požáru.
V posledním patře vily hořela smíšená obvodová
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konstrukce stavby a střecha. Velitel zásahu se rozhodl nasadit 2x útočný „C“ proud v dýchací technice vnitřkem budovy, z domu jsme vyvedli majitelku, uzavřeli přívody energií a vynesli tlakovou nádobu s plynem. Lokalizace požáru jsme dosáhli za
devět minut po dojezdu na místo. Likvidace požáru proběhla až po rozebrání sendvičové konstrukce stavby a dohašení skrytých ložisek ohně. Na závěr jsme celé požářiště zkontrolovali termokamerou, která by odhalila případné „nedodělky“.
K požáru v ulici U Dubu došlo 31. 7. 2009, jednalo se o požár hromady dřevní hmoty a dřevního odpadu o velikosti 30 x 20 metrů. K požáru
jednotka vyjela s CAS 32 a CAS 25 Liaz v počtu
1 + 8. Na likvidaci požáru a k ochraně okolního
lesa jsme použili dva „C“ proudy, jeden s příměsí pyrocoolu k rychlejší likvidaci ohně a snížení
povrchového napětí vody. Požár jsme zlikvidovali během dvou hodin.

K dalším zásahům mimo uvedené kategorie patří havárie vodovodu, letecká nehoda balónu
a pohotovost na stanici, kdy KOIS HZS Kladno
povolal naši jednotku do pohotovosti v souvislosti s nehodou na řevnickém železničním přejezdu.
Pátého srpna na přejezdu v Řevnicích vykolejil
osobní vlak. Dva vagóny se dostaly mimo koleje a vlak zůstal stát přímo na železničním přejezdu. Objízdné trasy zůstaly dostupné jen pro
osobní vozidla. Řevnická profesionální jednotka se svou hasičskou technikou byla odříznutá
od naší strany Poberouní. Téměř 24 hodin jsme
suplovali profesionální jednotku, což vyžadovalo pohotovost stavu 1 + 7 hasičů přímo na stanici a připravenost zasáhnout při událostech v oblasti trojúhelníku Řevnice x Rudná x Praha.
Další informace k zásahům a fotografie najdete
na www.sdhmokropsy.cz.

Akce Kontejnery podzim 2009
Kontejnery na velkoobjemový odpad budou přistaveny vždy od 9.00 do 14.00
(odpad přinesený po 14. hodině pracovníci svozu odmítnou) v těchto termínech a ulicích:
3. října
Mokropeská (roh na Višňovce)
Vráž (samoobsluha u trafiky)
U Mašitů
Mokropsy (Šeříková)
10. října
Mokropsy (Dr. Janského)
Černošice (Libušina)
Černošice (Karlická)
Černošice (u kostela)
17. října
Černošice (Poštovní)
Mokropsy (u pekárny)

Vráž (Husova – Majakovského)
Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty)
24. října
Vráž (Dobřichovická – u trafostanice)
Karlštejnská (u trafostanice)
Černošice (Radotínská – Sadová)
Černošice (v Kosině)
31. října
Chatové osady
Na Vírku
Na Drahách (u hřiště)
V Habřinách
V Lavičkách

Co do kontejnerů nepatří: sklo, plasty, papír, železný šrot (lze odevzdat hasičům Mokropsy),
lednice – nebezpečný odpad (zdarma do TS), barvy, ředidla a jiné chemikálie (zdarma do TS),
bioodpad (větve, tráva apod. se sváží každé úterý z hnědých nádob určených na bioodpad nebo
v biopytlích, které lze zakoupit na městském úřadu či v technických službách).
Prosíme občany, aby dbali pokynů obsluhy kontejnerů, odpad ukládali pouze do kontejnerů
a neznečišťovali okolí.
Za odbor technických služeb Renáta Petelíková

19

z města a okolí

Škola je připravena na nový školní rok 2009/2010
Právě započatý školní rok je rokem, kdy školní vzdělávací plán vstupuje do třetího roku svého
života. Vyučovat se podle něj bude v prvních, druhých a třetích třídách na stupni prvém a v šestých, sedmých a osmých třídách na stupni druhém. Ještě je stále brzy hodnotit úspěšnost tohoto plánu. Zatím ověřujeme to, co se ověřit dá a přikračujeme k úpravám tak, aby plán vyhovoval filozofii školy a nutným předpisům a ustanovením. K částečným změnám dojde i v organizaci školního života.
Po dlouhé době dojde ke snížení počtu tříd. Neznamená to, že bychom měli dětí méně, právě
naopak. Ale jejich věková skladba a také odchod
žáků na víceletá gymnázia nás vede k racionalizaci obsazenosti tříd. Konec konců jsem tuto
situaci avizoval i v loňském článku k zahájení
školního roku. Znovu upozorňuji, že nízký stav
žactva v jednotlivých třídách má výrazné dopady na ekonomiku školy.
Uvedené změny se dotknou i personální situace
ve škole. Někteří učitelé museli (byť i k mé lítosti) odejít. Ale to už je vnitřní věc školy, a doufáme, že takové zeštíhlení počtu tříd i pedagogického sboru přinese jen a jen kvalitu.
Školní poradenské centrum
Škola připravuje na letošní školní rok některé
podstatné změny. Především se jedná o vznik
a realizaci školního poradenského centra pro
děti se speciálními vzdělávacími potřebami
a specifickými poruchami chování. Tato „poradna“ vzniká v rámci Operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je
spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Škola k tomu uzavřela smlouvu se Středočeským krajem. Jedná
se o klasickou smlouvu z peněz EU. Registrační
číslo projektu je CZ.1./1.2./01.0022 a projekt byl
zahájen k 1. 1. 2009. Datum ukončení realizace
je 31. 12. 2011. To však neznamená, že pak poradna zanikne. Naším cílem je její pracovní běh
a regionální obslužnost zachovat.
Od 1. září začala poradna se zkušebním provozem. Finanční podpora, která je státem a EU
věnována, je dostatečná, byť marginální. Podíl příspěvku z Evropského sociálního fondu
je 1 935 203,27 Kč a podíl ze státního rozpočtu 341 506,46 Kč. Poradna, ve které budou pracovat speciální pedagogové, psycholog, sociální
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pracovník, bude poskytovat komplexní péči tak,
jak je běžné. Slibujeme si od toho větší operativnost, ale především longitudiální péči. A to je to,
co běžné poradny neposkytují. O průběhu realizace projektu a dalších podrobnostech se můžete dočíst na webových stránkách školy.
Projekt Bezplatná přeprava
Na webových stránkách školy je také uveden projekt Středočeského kraje – Bezplatná přeprava
středočeských žáků, studentů a učňů věkové kategorie od 6 do 19 let (dále jen „žáci“) do školy a zpět
s realizací od 1. září 2009. Prosím, věnujte tomuto projektu pozornost a včas si potvrďte potřebné.
Na stránkách školy, ale i na budovách školy jsou
uvedeny i úřední hodiny, které můžete využít.
Přes prázdniny škola opravila to, co mohla.
V průběhu druhé poloviny srpna pak po konzultacích s MěÚ a ze svého investičního fondu provádí terénní úpravy kolem budovy školy
v Mokropsech. Všichni věříme tomu, že škola je
kvalitně připravena na nový školní rok.
Mimoškolní aktivity
Na nový školní rok připravuje škola celou řadu
mimoškolních aktivit. Některé třídy vyjedou
na pobyty v přírodě, samozřejmostí je lyžařský
a plavecký výcvik žáků. Budeme rozvíjet enviromentální a dopravní výchovu. Školní rok bude
prolínat celá řada aktivit, které jsou spojeny
s novým vzdělávacím programem školy. Budeme se zúčastňovat krajských vědomostních, ale
i jiných, např. sportovních soutěží. Chceme navázat na úspěchy z loňského roku, který se nám
v této oblasti mimořádně vydařil. Uspořádáme
dny otevřených dveří, chceme školu co nejvíce zpřístupnit rodičovské veřejnosti. Otevřeme
celou řadu kroužků, budeme nadále spolupracovat i s jinými organizacemi tak, abychom byli
stále plně funkční komunitní školou.

z města a okolí
Tradiční akce – Bezpečné Černošice
Výchova ke zdraví – Helpíkův pohár
a tradičně první místa
Spolupráce školy a rodičů je pozitivní
Všichni pracovníci školy jsou na nadcházející školní rok připraveni. Vím, že škola je v Černošicích věcí veřejnou. Tak to
má vlastně být. Jen na závěr jednu prosbu: Důvěřujte pedagogům. Jejich práce je nadmíru obtížná, finančně jistě nedoceněná. Celá škola má svou filozofii,
své plány, ať již vzdělávací či organizační nebo personální. Pro každé dítě chceme to nejlepší. Podobně jako vy, rodiče.
Nikdo z nás však nemůže nadsazovat své
partikulární zájmy. Výchova a vzdělání je
proces, který má své zákonitosti a každé
rozhodování je věcí uváženou, vzhledem
k dlouhodobým cílům. Myslím, že naše
spolupráce, tedy spolupráce školy a rodičovské veřejnosti, se již ustálila na pozitivním vztahu a v tomto chceme a doufám, že budeme, pokračovat i nadále.
PhDr. Zdeněk Moucha, ředitel školy

Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus přijme nové členy
Máte doma dítě, které rádo
zpívá? Chcete pro něj najít kvalitní a přitom zajímavé
využití volného času? Oceníte mnohobarevnost projektů
a různorodost v hudebních žánrech, letní i zimní soustředění, koncerty, účast na festivalech či
společné akce? Přiveďte své děti na konkurz na
přijetí nových členů do přípravných oddělení
i do hlavního sboru, který Chorus Angelus pořádá 1. září od 10.00 do 11.00 v ZŠ Černošice
– Mokropsy a od 12.00 do 13.00 v aule nové budovy ZŠ Dobřichovice. Další kolo se bude konat
7. září od 13.40 do 14.25 v ZŠ Černošice – Mokropsy a od 15.20 do 18.00 v aule nové budovy ZŠ
Dobřichovice. Přípravná oddělení sboru jsou ve-

dena stejným sbormistrem jako koncertní sbor
a děti se v nich zábavnou formou učí různé lidové písně, koledy, ale též základy teorie a zpěvu z not. Jsou určena pro hudebně nadané děti
ve věku od 5 do 8 let a mají zkoušky jednou týdně. Výsledky své práce děti v přípravkách prezentují na koncertech, které jsou pro ně pořádány již tradičně o Vánocích a v závěru školního roku. Pravidelné zkoušky přípravných oddělení probíhají vždy v pondělí odpoledne v budově ZŠ Černošice – Mokropsy a v budově I. stupně ZŠ Dobřichovice. Konkurz je otevřen i pro
starší nadané děti se zájmem o činnost v koncertním sboru.
Pěvecký sbor Chorus Angelus, e-mail:chorus.
angelus@centrum.cz, www.chorusangelus.cz
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Prázdniny jsme uvítali společným grilováním
Nejen školáci, ale i my dospělí jsme se rozhodli zaplesat nad krásou letního počasí, dlouhých
teplých nocí, košíky plnými hub a času nekončící pohody. Svou radost jsme pojali po svém
a oslavili jsme nejhezčí období v roce společným grilováním pod širým nebem.
Červnové setkání zorganizovala Farní Charita
Neratovice nejen pro své klienty (zdravotních
či sociálních služeb a denního stacionáře), ale
i pro obyvatele Domu s pečovatelskou službou.
Zúčastnit se tedy mohl skutečně každý, platnou vstupenkou byla fotografie, o které se každý chtěl a mohl blíže rozpovídat. Odměnou pro
seniory byl pestrý program s pohoštěním, podávala se káva, limo a zákusky, vrcholem byl pak
společný oběd a oblíbená závěrečná tombola.
Naše setkání odstartovalo zhruba kolem desáté dopolední, kdy jsme se začali pomalu scházet, navzájem seznamovat a společnými silami
se pokusili o založení ohně. To vše za doprovodu
toho nejlepšího z dechové hudby, přičemž o příjemnou zvukovou kulisu se postaral nejen magnetofon, ale i početný pěvecký doprovodný sbor
místních seniorů. Vedle toho byla akce „prošpikována“ plejádou anekdot v podání pánů a houfem receptů, rad a dojemných příběhů v zastoupení dam.
Všechno krásné jednou končí, a tak i my jsme se
s postupující únavou s našimi milými rozlouči-
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li kolem půl třetí odpoledne s tím, že se za rok
zase sejdeme. Děkujeme všem za příjemně strávený den.
Farní charita Neratovice

Mezi cenami v tombole nejvíce bodovala káva,
cukrovinky a praktické spotřební věci.

z města a okolí

Mladí modeláři si připomněli slavného aviatika Zdeňka Lhotu

Významný aviatik a od roku 1899 až
do své smrti (8. 10. 1926) také obyvatel našeho města JUDr. Zdeněk
Lhota by v červnu oslavil 85. výročí svého přeletu kanálu La Manche
a 86. výročí svého prvního mezinárodního úspěchu, což bylo vítězství
v soutěži O cenu belgického krále. S ním tato výročí slaví i současní členové Model klubu Černošice,
jehož je Zdeněk Lhota čestným členem s číslem licence 001.

V první polovině dvacátých let 20. století byl v Evropě populární letecký závod O cenu belgického krále. Už samotný let
českého aviatika do Bruselu, v jehož okolí se závod konal, byl
výjimečným sportovním výkonem. Z pražského letiště Kbely s mezipřistáním v německé Mohuči prolétl celou trasu na
tu dobu obdivuhodnou průměrnou rychlostí 138 km/hod.
Zdeněk Lhota absolvoval tento závod jako reprezentant letecké továrny Avia v té době s mimořádně úspěšným českým letounem Avia BH 5, vybaveným motorem české výroby Walter NZ 60. Slavně zvítězil a získal Cenu belgického
krále Alberta I, který mu ji také osobně předal. Získal zároveň i Cenu pro turistiku Belgického aeroklubu.
Přelet kanálu La Manche
Další milník našeho letectví učinil Zdeněk Lhota přeletem
kanálu La Manche. Dobový tisk tenkrát napsal: „V červnu
1924 startoval Dr. Zdeněk Lhota z Prahy na sériovém letadle
BH11 a opět s českým motorem Walter NZ 60 k letu do Belgie
a Francie. V Bruselu byl veliký zájem o letadlo, že opakované
předvádění prodloužilo pobyt o celý týden. Podobně tomu bylo
i v Paříži na letištích v Le Bourget a Villacoublay. Následovala ještě návštěva Londýna a návrat do Paříže. Bylo to poprvé,
co československé letadlo překonalo Kanál La Manche a přistálo na anglické půdě. Celková trať délky 1800 km ukázala, že
malá letadla Avia jsou velmi vhodnými pro leteckou turistiku“.
S trochou nadsázky můžeme tehdejší malá letadla BH považovat za předchůdce dnešních UL, čili oblíbených ultralehkých letadel.
Lumír Apeltauer

Model klub Černošice uvítá ve svých řadách šikovné kluky a děvčata
Model klub Černošice má před sebou vyvrcholení letošní sezony. Čtyři naši členové se připravují
na mistrovství republiky volných modelů žáků v Olomouci, čtyři na mistrovství republiky v kategorii malých rádiem řízených kluzáků RCH a řada mladých plastikových modelářů se také připravuje na MČR. Mladí modeláři se se svými plastikovými modely rovněž zúčastní mezinárodní soutěže v polské Olešnici v půli září a mezinárodní soutěže, která se uskuteční v rámci veletrhu Model hobby v Praze Letňanech první sobotu v říjnu.
Zahajovací schůzka a zároveň nábor nových zájemců o modelářství se uskuteční ve středu 9. září
od 16.00 v ZŠ v Mokropsech. Přijmeme šikovné zájemce o letecké modelářství od 5. třídy a zájemce o plastikové modelářství od 4. třídy. Přijmeme i starší zájemce, výjimečně o jednu třídu
mladší. Na schůzce se dohodneme, kdy se chcete modelářství věnovat.
Informace získáte na e-mailu: L.apeltauer@volny.cz nebo na telefonu 605 545 615.
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Cesta českého i černošického včelařství
Chovatelé včel z Černošic a okolí, kteří se sdružují v základní organizaci Českého svazu včelařů se sídlem v našem městě, si společně s ostatními milovníky přírody v letošním roce připomenou 95. výročí vzniku včelařského spolku v našem regionu. Jde o úctyhodnou řádku let, v níž se
včelaři starají o kvalitu přírody a věnují se svému ušlechtilému koníčku. O vzpomínkových oslavách plánovaných na podzimní měsíce budou občané našeho města včas informováni.
Jak si vede české včelařství na území našeho státu, jaké postavení má v Evropě a ve světě a jaké
podmínky pro svou práci má náš včelařský spolek v Černošicích?
V naší republice se věnuje této
činnosti 50 tisíc včelařů, kteří
se z 98,5 % sdružují v Českém
svazu včelařů (dále jen ČSV).
ČSV je sdružením chovatelů
včely kraňské (Apis mellifera
carnica) a svým trvalým úsilím se snaží, aby tato původní
včela nebyla křížením zdevastována. Je zakázáno dovézt do
naší republiky jakoukoliv jinou včelu (rozuměj včelí matku – nositelku genetické informace). Vysoká organizovanost českých včelařů je nesporným přínosem ve
financování oboru, a to jak ze státních prostředků, tak i zdrojů Evropské unie. ČSV prezentuje
svou práci prostřednictvím oborového časopisu
Včelařství, který je určen členům, a samozřejmě
i na webových stránkách www.vcelarstvi.cz. Stát
včelařství podporuje. Podporována je i ZO ČSV
v Černošicích.
Užitečnost včely
Je skutečně včela v přírodě nepostradatelná?
Včela přináší celé lidské společnosti 90 % své
užitkovosti ve formě opylování planě rostoucích i kulturních entomofilních (hmyzosnubných) rostlin. Pouhých 10 % jejího užitku se rekrutuje do včelích produktů – medu, propolisu, mateří kašičky, vosku a včelího jedu. Zatímco včelí med lze při potencionálním nedostatku dovézt, v opylování včely nic nezastoupí. Kanadští vědci dokázali, že více jak polovina lidské potravy je závislá na opylení včelami. Rostliny v přírodě jsou opylovány v 81 % hmyzem (z
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toho 95 % včelou, zbytek ostatním hmyzem), 18
% rostlin je opylováno větrem a pouhé procento vodou. Včelstev však na celém světě dramaticky ubývá. Decimuje je především zhoršující se životní prostředí a stále
zákeřnější civilizační choroby. Ubývá zájmových včelařů. V roce 2007 bylo na území naší republiky zazimováno 520 tisíc včelstev, dnes
naše statistika uvádí 460 tisíc
včelstev.
Černošičtí včelaři
A jaká byla situace u nás
v Černošicích a okolí? Na
podzim roku 2007 jsme zazimovali 231 včelstev, na
jaře jich však zůstalo v úlech
o 136 méně, tedy 95. V roce 2008 jsme se obnovou včelstev dostali na 90 % stavu z roku 2007,
zazimovali jsme 208 včelstev. Nárůst pokračuje. Český svaz včelařů vystupuje velmi razantně proti používání pesticidů jak u nás, tak v celé
Evropě. Bojujeme s roztočem Varroa destructor,
mor včelího plodu nás v Černošicích nezasáhl.
ZO ČSV v Černošicích nezanedbává vzdělávání svých členů, uskutečnila v minulé době několik kurzů a seminářů na rozličná témata, např.
o chovu včelích matek.
Poměrně malá základní organizace ČSV v Černošicích patří mezi nejaktivnější z oněch 1100,
které máme na území republiky. Je vedena několika nadšenci, kteří věnují hodně volného času
tomu, aby společně s ostatními včelaři spoluvytvářeli kvalitní prostředí našeho města a krajinu v jeho okolí činili pestrou a zdravou. Ve prospěch nás všech!
Mgr. Luděk Sojka,
předseda Českého svazu včelařů ČR

z radnice
V březnovém čísle Informačního listu jsme představili koncept plánovaného projektu pod mokropeskou školou (vizualizace na straně 27) a poté jsme vyzvali k diskuzi nad touto záležitostí. V této
souvislosti předkládáme čtenářům jednu z reakcí – názor architekta Petera Sticzay-Gromského:

Městské centrum očima architekta – rezidenta Černošic
Články o městském centru jsem si se zájmem přečetl, protože bydlím v Černošicích
a jsem architekt, který v dané lokalitě již před časem projektoval. Také jsem chtěl reagovat na přímou výzvu autorů článku o novém městském centru v květnovém vydání Informačního listu, kteří žádali o konstruktivní náměty.

Proměna atraktivního prvorepublikového
letoviska s vilami na rozlehlých pozemcích
podél Berounky na funkční městečko 21.
století s vlastní technickou a komunální infrastrukturou je úkol nesmírně obtížný. Od
vedení radnice to vyžaduje obrovské úsilí
a nasazení najít v klubku majetko-právních
vztahů ten správný nástroj na realizaci takovéto přeměny.
O městě se stále mluví jako o místě s výrazným „genius loci“ a architekt Rajtora (Informační list č. 5) píše o určitém protipólu ke
kobercovým satelitům předměstských části
Prahy. Ano, Černošice stále mají v realitních
agenturách dobrý rating a image prvorepublikového letoviska sem přitahuje stále dostatečné množství nových zájemců o trvalé bydlení.
Jaká je ale skutečnost, jak jsme naložili s tímto image zahradního města malebně rozloženého u meandrující Berounky? Není jednostranný rozvoj nových rezidenčních částí
města spíš tím „satelitním bujením“ než vyváženou a hlavně regulovanou zástavbou?
To, co v této chvíli chybí v Černošicích, je
především VIZE budoucího charakteru tohoto města a VŮLE radnice tuto vizi prosazovat. Prosazovat kontinuitu urbanistického
myšlení se daří jenom velice obtížně.
Po revoluci město přijalo první „porevoluční“ Územní plán (arch. P. Bouřil), který
dle mého názoru měl ambice nastavit jasné mantinely rozvoje města v souladu s jeho
tradiční představou zahradního města. Po

něm přišly další Územní plány s množstvím
pozměňujících návrhů a doplňků, které řešily už jenom akutní technické problémy související zejména se stavebním boomem, ne
však s vizí zahradního města.
Vize města a strategie jeho rozvoje je nejdůležitější urbanistický nástroj pro formováni
města. Bez rizika nezvratných změn v jeho
genové struktuře není možné zadávat přípravu takového nástroje napřímo nějakému
„známému odborníkovi“, i kdyby to přineslo
městu určité výhody. Podobně ani vznik nového centra nemůže být předmětem široké
diskuse občanů, je to vrcholně odborná záležitost, která by měla vzejít jenom ze soutěže, a která potom v alternativách může bojovat o přízeň občanů města.
V případě lokality pod školou nevěřím myšlence založení náměstí na zelené louce,
i kdyby k tomu vybízela výhoda „velkorysého
urbanistického konceptu“. Život lidí v dnešních obcích, a ve městech zvlášť, se už dávno neodehrává na náměstích obestavěných
komunálními anebo správními budovami.
Proto také koncept náměstí na zelené louce
pod školou, obehnaného objekty občanské
vybavenosti nejasného určení, pokládám za
dost anachronický a zejména z hlediska dohledné finanční návratnosti velmi riskantní.
Jednoznačně podporuji myšlenku posilování dostředivého charakteru Černošic, jeho
soběstačnosti v oblasti občanské vybavenosti a služeb. Kvalita života v tomto městě bude
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tím vyšší, čím větší bude jeho nezávislost na
Praze.
Kvalitu života vidím především ve vytvoření zdravého komunálního života na jeho
celé úrovni, a k tomu nepotřebuji náměstí ani centra. Stačí menší flexibilní objekty
pro různá aktivní občanská sdružení, např.
typu Sokol, která samozřejmě kromě dobře fungujících služeb a obchodů zajišťují plnohodnotný život v městech typu Černošic. V městech, která lidé nemusí vylidňovat kvůli práci a ve kterých nemusí žít
v izolaci za zdmi jejich rodinných domů,
ale kde jsou možnosti se aktivně podílet na
zdravém sousedském soužití. A služby – ty
musí být tam, kde je lidé budou hledat, ne
naopak.
Když se zamýšlím nad strukturou vybavenosti v Černošicích, tak se mi vyprofiluje několik typů center – administrativní, komerční a sportovní. Administrativní je u černošického nádraží, komerční na Vráži a sportovní může být pod školou v Mokropsech.
Domnívám se, že je možné spojit záměr
současného vedení radnice vytvořit městské
centrum v dané lokalitě se specifickým zaměřením na prožití aktivního volného času
se všemi přidanými hodnotami, které takový záměr nabízí.
Podmínky pro volnočasové aktivity
Když se zamýšlím nad tím, jaké budou Černošice v budoucnu, čím by také mohly být
zajímavé i pro svoje okolí v poberounské
kotlince, co by však nebylo v rozporu s tradičním charakterem zahradního města, tak
je to především jeho potenciál ve vytvoření
podmínek pro volnočasové aktivity.
Amatérský sport pro širokou veřejnost a zejména wellness vytvářejí díky své popularitě dobré podmínky i pro finanční návratnost
takového projektu. Tyto aktivity potom přirozeně na sebe vážou další funkce jako stra-
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vování, drobné obchody a služby. Součástí sportovního areálu, kromě dostavěné tělocvičny, by mohla být další outdorová, ale
i indorová sportovní hřiště. Nový sportovní
areál bude moci využít také škola.
Škola v Mokropsech je jednou z největších
ve Středočeském kraji, také je ale jediná, která nemá důstojnou tělocvičnu. V roce 2004
bylo vydané stavební povolení na dostavbu školy a tělocvičny – víceúčelové sportovní
haly, nedostatek financí zatím brání její realizaci.
Nová předložená studie (pokud mohu soudit dle uveřejněného pohledu na maketu…)
je objemovou kompozicí, které moc nerozumím. Velkoryse pojaté náměstí, končící na jedné straně školou, na druhé úzkou
spojovací uličkou vedoucí k „záchodkovému“ podchodu k nádraží Mokropsy. Zbytek
kompozice ovládá geometrie ulic ve tvaru
kruhových výseků se zdůrazněním středových ohnisek, ocitajících se uprostřed obou
křižovatek na ul. Dr. Janského.
Myslím si, že by město mělo urychleně připravit a vypsat soutěž na urbanistickou studii pro tuto lokalitu, se záměrem sportovního centra města Černošice, a na základě
výsledků soutěže cestou účinných pobídek
vyzvat podnikatelské zájmové skupiny, aby
území zainvestovaly.
V poslední době spolu s velmi průměrnými
projekty přibyly v Černošicích i velmi zdařilé projekty (rodinný dům Na Marsu, modlitebna na Vráži). Všiml jsem si, že radnice
také tuto tendenci pozitivně vnímá (výborný
atlas významných objektů v Informačním listu, zamýšlený průvodce po stopách významných realizací). Proč nevytvořit prostor pro
ty lepší projekty, aby zvelebily to krásné, co
tu ještě máme.
Tolik názor architekta Gromského, další názory a náměty můžete směrovat na mail:
michal.jirout@volny.cz.
Redakce

venkovní sportoviště

z radnice

Centrum
pod školou
27

sport

Memoriál Míry Kněžka vyhrála stará garda SK Černošice
Na hřišti „za vodou“ se 27. června uskutečnil již 3. ročník Memoriálu Míry Kněžka. Do bojů
zasáhly staré gardy Sokola Vonoklasy, SK Újezd Praha 4, Durisolu Všeradice a SK Černošice.
Turnaj zahájili loňští vítězové z Vonoklas a vítězové předloňského turnaje, mužstvo Černošic.
Oba soupeři se dobře znali, a tak se v úvodu hrálo opatrněji, více se bránilo a až po vedoucí brance domácích se začalo důrazněji útočit. Větší počet šancí si vypracovali černošičtí, kteří zvítězili 2 : 1. Druhý duel domácích měl jednoznačný
průběh, Černošice deklasovaly Všeradice 5 : 0.
O vítězi turnaje mělo rozhodnout utkání mezi
neporaženými týmy Černošic a Újezdu. Domácí nastupovali s vědomím, že jim stačí remíza.

Šance byly na obou stranách, ale utkání skončilo 1 : 1, což znamenalo pro Černošice vítězství
v celém turnaji.
Letošní turnaj se vydařil po všech stránkách.
Domácí vyhráli, počasí bylo příznivé a soupeři si slíbili, že příští rok znovu rádi přijedou.
A nakonec poděkování všem, kteří se na přípravě turnaje a jeho průběhu podíleli. Dík patří i dvojici rozhodčích, kteří řídili všechny zápasy za dusného počasí a s minimem přestávek.
Za starou gardu SK Černošice František Janda

Stará garda SK Černošice – vítěz 3. ročníku Memoriálu Míry Kněžka

Memoriál Václava Lajna vyhrál hvězdami nabitý SK Všenory
Již 28. ročník Memoriálu Václava Lajna, který
se letos na hřišti SK Kazín uskutečnil 8. srpna,
vyhráli borci SK Všenory. Druhé místo vybojoval tým SK Černošice, třetí skončil SK Kazín
a na samém chvostu čtyřčlenné tabulky zaznamenaly statistiky nevýrazný tým Sokola Vonoklasy. Hvězdami nabitý SK Všenory však nebyl v turnaji tak suverénní, jak by se dalo před-
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pokládat. Ani bývalý dlouholetý sparťanský
obránce a reprezentant Jiří Novotný, ani bývalý slávistický plejer Lukáš Došek, jehož dvojče
dosud válí za ligové Brno, a ani syn slavného
internacionála Franta Veselý nepomohli všenorským k vítězství nad týmem SK Černošice, se kterým dokázali uhrát pouze nerozhodný výsledek.
(sj)

sport

Skate park přivítal nejlepší jezdce v kategoriích BMX a MTB
V sobotu 8. srpna se v prostorách skate parku v Mokropsech konal 2. ročník závodů na kolech
v kategoriích BMX a MTB. Vše bylo skvěle připraveno jak po stránce organizační, tak technické. Dráha skládající se z několika skoků byla perfektně upravena, především zásluhou místních
kluků, kteří zde po tři týdny usilovně pracovali.
Již v pátek se začali sjíždět první jezdci včetně mistra republiky v BMX a největšího favorita Tomáše Kudrnáče. V sobotu pak dorazila celá
česká špička. Do závodů se přihlásilo 30 jezdců
(16 v MTB a 14 v BMX), do finále postoupilo po
osmi borcích z každé kategorie.
Už ve finále MTB bylo opravdu na co se dívat,
padaly obtížné triky 360 na obě strany, superman seatgreb indian v podání Honzy „Netra“
Netrvala, kombinace 360 to x-up Vládi Klauze
a samozřejmě 360, pouštění kola a tailwhip Ondřeje Mladého, který kategorii vyhrál.
Ve finále BMX čekala diváky parádní podívaná,
domácí Venca Musil dával barspiny na všem, co
mu stálo v cestě, 360 s kombinacemi atd. O mety
nejvyšší bojovala čtveřice Jirka Přibyl, Jirka Karlík, Martin Čapek a samozřejmě Tomáš „Kudr“

Kudrnáč, který však kvůli celkovému vyčerpání
organismu musel ze závodu odstoupit.
Nejlepší ze všech byl Martin Čapek jezdící v úžasném stylu. Jeho kombinace 360 s trndownem, kompletně vybroušené jízdy a v závěru dokonce do čistoty odjetý 360 tailwhip, byly
opravdu nejvíc.
Porota poté sečetla výsledky, speaker a spoluorganizátor závodů Ondřej „On“ Šádek je vyhlásil
a nejlepší borci převzali věcné ceny a prize money od našich partnerů. Následovala aftherparty a super zábava v Clubu Kino. Na závěr bych
chtěl poděkovat všem kamarádům, sponzorům
a partnerům, kteří s tímto závodem pomohli.
Doufejme, že se zde sejdeme i příští rok a akce
bude stejně povedená jako ta letošní.
Václav David, hlavní organizátor

29

z města a okolí

Černošice žily slavnou Mariánskou poutí
Milovníci dobré zábavy, kteří zavítali 15. a 16.
srpna na černošickou Mariánskou pouť, určitě nelitovali. Vedle tradičních pouťových atrakcí, stánků řemeslníků a výstavy o historii Černošic tu pro ně byla připravena řada zajímavých vystoupení. Divadlo pro děti i dospělé,
Clown show, písně a tance sboru Chorus Angelus, skupina Brécy a lidový soubor Pramínek. Po delší odmlce předvedla své skvělé umění i skupina historického šermu Alotrium. Bavily nás hudební skupiny Dixi Road, Animus
Band a Balzám. Mladé návštěvníky doslova
překvapily ba ohromily moderní jazzové improvizace v podání Big Bandu Milana Svobody. Každoročním vrcholem je bezesporu so-
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botní večerní pouťová zábava, letos v podání
kapely Bufalo Bill, která strhla náves u kostela k tanci. To, co je pro mnohé zábava a potěšení, může však často být pro druhé problém.
Proto se velice omlouvám zejména obyvatelům
nových bytových domu v Komenského ulici
za potíže a hluk. Pouť tu je odnepaměti, a tak
doufám, že se nám tyto potíže společně podaří
nějak zvládnout. Chtěl bych poděkovat všem,
kdož se zasloužili o to, že jsme se dobře pobavili, a zejména těm, kteří vystoupili bez nároku na honorář. Zvláštní poděkování patří firmě
Šiba za zapůjčení pódia a paní Mileně Křížové
za skvěle připravenou výstavu.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

z města a okolí
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Černošičtí hokejisté
vstupují do nové sezóny
Nová sezóna byla na zimním stadiónu zahájena 1. září. Všechna družstva hokejového oddílu SK Černošice v ní chtějí uspět lépe. Lední plocha však nebude sloužit jen registrovaným hokejistům, ale od října i veřejnosti, školám a ostatním zájemcům.
A muži – po ročním účinkování v nižší krajské
soutěži 2. třídy vybojovalo černošické áčko postup do krajské ligy 1. třídy. Soupeřem jim budou silné týmy HC Příbram, HC Rakovník, Slavoj Popovice, Kaučuk Kralupy, Lev Slaný a další.
První utkání sehrají černošičtí borci na „svém“
ledě v neděli 13. září s favoritem skupiny HC
Příbram, a to už pod novým trenérem Milanem
Petráčkem. I když mužstvo postoupilo do vyšší soutěže, nehledalo vedení klubu drahé posily, ale vsadilo na talentované odchovance z juniorského týmu.
B mužstvo – je přihlášeno do okresního přeboru Praha západ, kde dosud není znám počet startujících mužstev. Může se proto stát, že dojde ke
sloučení obou okresních soutěží a cesty za soupeři se černošickým výrazně prodlouží. Béčko SK
Černošice je favoritem soutěže, i když cestu k vítězství se mu bude snažit překazit především tradiční rival a loňský vítěz skupiny Sokol Solopisky.
Junioři – budou znovu bojovat v krajském přeboru Středočeského kraje. Dosavadní trenér
František Turek byl uvolněn pro nižší věkové kategorie a hlavním trenérem juniorů se stal Erik
Rambousek.
Dorost – tým čekají zápasy v krajském přeboru
Středočeského kraje. Od dorostenců se očekává
výrazné zlepšení výkonnosti, neboť všichni borci již tuto soutěž hráli v loňské sezóně a získané
zkušenosti by měli zúročit. Novými trenéry jsou
Jaroslav Honsů a Petr Brdička.
Žáci – budou hrát ligu mladších a starších žáků.
V této soutěži došlo opět k reorganizaci, která
ukládá, že za žákovská družstva nemohou startovat žáci 9. tříd. Tito borci byli Českým hokejovým svazem zařazeni do dorosteneckých družstev. Na týmy mladších žáků, které jsou nyní složeny z hráčů 5. a 6. tříd a z hráčů 7. a 8. tříd,
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čekají v soutěži soupeři z nejtěžších: Berounští medvědi, borci Kaučuku Kralupy a HC Kutná Hora, ale také týmy mimo náš kraj, například z České Lípy a z dalších měst. Posty trenérů
mladších žáků budou zastávat Luděk Záhorský
a Jakub Frank, u starších žáků pak Erik Rambousek a Nazar Sejf.
Žáci 3. a 4. tříd –je pro ně připraven zcela nový
model soutěže: 3. třídy budou hrát minihokej
(ve dvou třetinách ledové plochy budou hrát
současně A i B týmy domácích i hostů. 4. třída
pak bude hrát na ploše celé ledové plochy). Žáci
3. a 4. tříd budou letos opět zařazeni mezi elitní družstva, mezi něž patří týmy Kladna, Mladé
Boleslavi, Příbrami, Benešova, Benátek nad Jizerou, Nymburka a dalších. Celkem bude v soutěži hrát 12 týmů. Trenérem 3. třídy je František
Turek (zároveň trénuje i 2. třídu), trenérem 4.
třídy je Petr Brdička.
Přípravka – tradiční soutěží našich nejmenších
borců je minihokej přípravek, do které Černošice přihlásily družstvo 2. třídy. Bude se hrát opět
systémem osmi turnajů.
Příprava na sezónu
Všechna mládežnická družstva zahájila formou
letních soustředění tvrdou přípravu na nadcházející sezónu. Síly i dovednost nabírala od 22. do
29. srpna na zimních stadiónech ve Strakonicích
a v Nymburku.
Veřejné bruslení od října
Provoz na zimním stadiónu byl zahájen 1. září.
Bruslení pro veřejnost pak odstartuje 1. říjnovou sobotu a bude pravidelně pokračovat vždy ve
středu, v sobotu a v neděli. Více informací lze nají
na www.sk-cernosice.cz.
Za hokejový oddíl Miroslav Slapnička
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I z Černošic vede cesta
do národního mužstva
Hledáte pro své dítě nějaké rozumné využití volného času se sportovním
zaměřením? Chcete, aby vaše dítě získalo základy tělesné výchovy, obratnostní a balanční cvičení, která jsou základem každého sportu? Pokud
máte chuť a zájem, přijďte se podívat mezi malé „tygříky“ na černošický
zimní stadion. Uvítáme mezi sebou mladé sportovce ve věku 5 až10 let.
Pokud byste za nějaký čas zjistili, že lední hokej vých přátelství a poznávání týmového ducha, to
není tím správným sportem pro vaše dítě, zákla- vše jsou cenné zkušenosti pro celý život, a to nedy, které u nás získá, se mu budou hodit pro ja- jen ten sportovní. V Černošicích se snažíme vykýkoliv jiný sport.
tvořit týmy, které budou nejen společně bojoTým trenérů pod vedením šéftrenéra Luďka Bu- vat na ledě, ale budou dobrou partou kamarákače ml. zaručuje kvalitní přípravu těch nejmen- dů i mimo led.
ších. Prostředí zimního stadionu prošlo rekon- Talentovaný sportovec s potenciálem a vůlí
strukcí, která tento stadion zařadila mezi mo- může klidně začínat v malém oddílu, jako je
derní sportoviště.
ten náš, a dotáhne to třeba až do reprezentace.
Lední hokej, jako nejpopulárnější kolektivní I z Černošic vede cesta do národního mužstva,
zimní sport, je ideální na pobavení a zabavení. vědí to již jen pamětníci, ale bratři Kobranovi
Učení se novým dovednostem, navazování no- jsou toho důkazem.
Martin Jůzek
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Tradiční letní setkání evropské mládeže v Černošicích

Mezinárodní setkání bylo nedílnou součástí oblíbeného letního tábora, který se letos
v červenci v Černošicích konal již po osmadvacáté. Děti si užily her a sportování, výletů, zábavy u táboráků a na diskotékách, navštívily pražskou zoo, z letiště Bubovice startovaly k vyhlídkovým letům nad Karlštejn
a Černošice. Ti kluci a děvčata, kteří projevili zájem, byli zasvěceni do tajů modelářství.
Velmi oblíbené byly vyjížďky na koních, jež
jsou pro naše děti již tradičně zdarma, neboť
využíváme grantů od našeho města a Evropské unie z programu Evropa pro občany. Nad
mezinárodní účastí na tomto evropském setkání převzalo záštitu město Černošice.
Letošní počasí nám předvedlo několik silných
lijáků, plavaly i Club Kino a zahrada u sokolovny, ale také řadu velmi teplých dnů, během
nichž si naše i polské děti velmi oblíbily městskou pláž pod mokropeským jezem.
Letního tábora se letos zúčastnilo 53 dětí
a v rámci námi využívaného programu EU
Evropa pro občany tři rodiny z polské Lešnice, 26 dětí z polské Olešnice s vedoucími,
tři olešnické rodiny a 16 dospělých návštěvníků z téhož města. Přijela i delegace z Themaru, a z jednání vyplynulo, že pro roky příští
bude účast dětí z tohoto německého města na
mezinárodních setkáních velmi reálná. Velmi
zajímavá byla návštěva polských rytířů z města Bierutow, kteří vedle poznávání krás Černošic a Prahy nám předváděli své umění při
nácvicích a trénování. Obdivuhodné je v této
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skupině zapojení dětských rytířů. Vystoupení
u hotelu Slánka zaujalo kolemjdoucí, kteří zajímavé vystoupení odměnili zaslouženým potleskem.
Celkově se dá říci, že se nám daří pro naše i zahraniční účastníky uplatňovat sociální program, což znamená, že podporujeme účast
dětí z rodin potřebných, sociálně slabších.
Tradičně se vařila národní jídla
O účastníky setkání se staralo 11 našich vedoucích, kteří zvládli i náročnou přípravu jídel, snídaní a svačin. Na obědy a večeře jsme
již tradičně docházeli na Slánku a byli jsme
spokojeni. Vedle toho, v rámci prezentace jednotlivých měst, jsme vařili a ochutnali i národní polská jídla bigos a žurek. My jsme na oplátku uvařili české meruňkové knedlíky. Všichni
si pochutnali, zbylo i na žádané přídavky.
Sportování a zpívání
Hřiště u sokolovny, místo sportovních klání
často mezinárodně složených týmů, jsme vyzdobili vlajkami zúčastněných států a měst.
Každý se snažil o důstojnou reprezentaci, avšak vždy v rámci „fair play“. Často jsme
o večerech nacvičovali české i polské písničky.
Vždy ve čtvrtek „přišly“ naše pěvecké snažení
podpořit k táboráku tři kytary a banjo. Sympatická Agáta z Olešnice zpívala českou písničku
Malovaný džbánku a řadu písniček polských
nám zpívaly polské děti. My jsme se rádi připojovali. Všichni prostě přivezli do Černošic
dobrou náladu, kterou jsme udržovali po celou
dobu společného pobytu.
Poděkování za pomoc
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kdož se
o letní mezinárodní setkání zasloužili: hlavní
pořadatel sdružení S dětmi a pro děti Černošice, Model klub Černošice, ředitel naší školy
PhDr. Zdeněk Moucha, naše město Černošice
a v neposlední řadě Evropská Unie.
Lumír Apeltauer

z města a okolí
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Z historie Dolních Mokropes – V
V březnovém dílu našeho putování historií Dolních Mokropes jsme se zmínili o mokropeské kapličce. Dnes si připomeneme další stavbu se staletou minulostí, kterou byl dolnomokropeský mlýn.
První písemná zmínka o mlýnu pochází z roku
1364, kdy abatyše Markéta přikoupila ke dvoru (familii) mlýn, který byl před tímto rokem,
po povodni, znovu vybudován. Musel proto stát
již dříve.V pozdějších letech patřil spolu s tvrzí
na Bluku (později mlýn u dnešního jezu v Černošicích) cisterciáckému klášteru ve Zbraslavi.
Správní obcí byly v tu dobu Horní (větší) Mokropsy, dnes součást Všenor. Mlýn spolu s několika chalupami rybářů a košikářů stál na levém

břehu řeky v Dolních (menších) Mokropsech.
Řeka nebyla regulovaná, rozlévala se do mokřin,
a mlýn, jenž od zavedení číslování domů v 17.
století měl vždy č. p. l, často ničily povodně.
Jak šly roky, měnili se majitelé a mlýn byl po povodních znovu obnovován. Nicméně nesloužil
vždy jen k mletí obilí. Na jaře roku 1866 vypukla válka mezi Rakouskem a Pruskem. Do Mokropes přimašírovala rakouská pěchota a ubytovala se ve familii a ve mlýně. Jedné noci však nečekaně zmizela a během několika dní se začaly
objevovat pruské Prejské, jak se jim říkalo, patroly. Místní honák dobytka Mareček jim převáděl koně přes řeku. Po patrolách přišli kvartýrmachři a tak se po Rakušanech ubytovali
v Mokropsech Prušáci, jejichž zbraně a vybave-
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ní všichni obdivovali. Na jejich přítomnost nám
v Horních Mokropsech zůstala památka: ke kostelu v té době vedla příkrá pěšinka a oni vybudovali pohodlnou cestu. Chtěli vystavět i most
přes řeku, ale museli odtáhnout. Lidé si oddechli. Bylo před žněmi. Zastavená doprava na železnici byla obnovena až po podepsání Míru pražského dne 15. srpna 1866.
Další změny se prastarý mlýn dočkal na počátku 20. století, kdy jeho majitel, zemědělec a mlynář Karel Vošahlík, pozdější starosta obce, postavil na Berounce první vodní elektrárnu. Vyžadovalo to obrovské úsilí a vytrvalost. Myšlenka to byla nová,
pokroková, ale s vývojovými nedostatky. Vzhledem k nedokonalé regulační technice se nedalo dodržovat napětí ani kmitočet. Také proměnlivý stav hladiny vody měl za následek výkyvy
v dodávce proudu. V roce 1922
vydal pan Vošahlík pravidla pro
odběratele proudu.
Problémy se nevyhnuly ani dalšímu majiteli elektrárny, panu
Kadečkovi, a tak vznikla říkanka, kterou si prozpěvovali nezbední kluci: „Kadečkova elektrika
ve dne svítí v noci bliká. Montér leze po žebříku,
postrkuje elektriku, Kadečka mu pomáhá, postrkují oba dva.
Elektrický proud byl zaváděn do domů v Mokropsech postupně od roku 1921 a elektrárna
sloužila až do roku 1963. V době budování socialismu nechali „budovatelé nových zítřků“ turbinu rozřezat a sešrotovat. Nezbylo vůbec nic,
a jaká by to byla dnes technická památka! To byl
také konec mlýna se staletou minulostí. Pak se
tam jen střídaly různé podniky.
V roce 1931 byla elektrifikována nová část Mokropes–Vráž, a to proudem dodávaným Středočeským svazem elektráren. Sekundární rozvod

z města a okolí
byl veden z transformátoru (dnes již také zbořen), který stál na rozcestí Dobřichovické a Slunečné ulice. Protože proud byl opravdu drahý, jedna kilowathodina stála 3,20 K, muselo se
s ním skutečně šetřit.

Další část Mokropes, vilová čtvrť směrem k Černošicům, byla napojena na dodávku proudu
z elektrárny pana Brože na Bluku v Dolních
Černošicích.
Milena Křížová

Asi v roce 1953 byla opravena střecha mlýna. Část byla snížena. Dole vlevo je vidět část prámu přívozu.
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Jedličkov open načal druhou padesátku své bohaté historie
Jedenapadesátý ročník turnaje nohejbalových trojic Gambrinus Jedličkov
open se na kurtech Sportovně rekreačního klubu Jedle konal v sobotu 8. srpna. Nejkvalitnější otevřený nohejbalový turnaj na antuce v Evropě se tradičně odehrál před bohatou diváckou kulisou a za účasti špičkových hráčů v čele
s borci dvou reprezentačních družstev.
Turnaj byl sice tradičně otevřený, po pěti desetiletích si však vybudoval takovou pověst, že
se ho účastní pouze nohejbalová elita a vybojovat slušné umístění je opravdu těžké. Letos se
to podařilo družstvu Krtečků, hrajícímu ve složení Jiří Doubrava, Libor Chytra a Radek Pelikán (úřadující mistr světa a Evropy ve dvojkách
a křížových dvojkách). Vítězství Krtečků nebylo
náhodné, neboť šlo vlastně o reprezentaci České republiky, kterou v turnaji vedl reprezentační
trenér Jiří Smejkal. Druhé místo vybojoval tým
Jedle, který hrál ve složení Josef Rezek, reprezentant František Kalas a Jan Voith. Třetí pak skončili Dovedové, za které hráli Michal Kolenský,
Michal Doncek a Martin Flekač.

Spolu se soutěžemi družstev bavily diváky i soutěže individuální. Nejlepším smečařem byl vyhlášen Radek Pelikán, nejlepším polařem Petr
Bubniak (nohejbalista ČR 2006 – 2008, úřadující mistr světa a Evropy ve dvojkách a křížových
dvojkách, mistr světa a Evropy v singlech), nejvšestrannějším hráčem Michal Kulenský a titul
nejsympatičtějšího hráče turnaje získal František Kalas.
Letošního turnaje Gambrinus Jedličkov open
se zúčastnilo sedm reprezentantů České republiky a jeden reprezentant Slovenské republiky (úřadující mistr světa ve trojicích Richard
Makara).
Pepa Honzík, ředitel turnaje

Počasí letos nohejbalovému svátku přálo, diváci i hráči si přišli na své.
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1 – Vítězní Krteči (reprezentace ČR); 2 – Tým Jedle vybojoval 2. místo; 3 – Radek Pelikán, nejlepší smečař; 4–Petr Bubniak, nejlepší polař; 5–Michal Kulenský, nejvšestrannější hráč; 6–František Kalas, nejsympatičtější hráč.
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Mateřské centrum Mraveniště připravilo program pro děti i rodiče

Vážení a milí, známí i neznámí kamarádi, od 3. září se scházíme každý čtvrtek od 9 do 11 hodin
v Komunitním centru MaNa, Komenského 2018 (naproti kostelu). Na programu pro děti předškolního věku a jejich rodiče nebo prarodiče je strukturovaný program s výtvarnou a pohybovou výchovou.
Přijďte, těšíme se.
Za MC Mraveniště Simona, Hedvika, Radka

Tělocvičná jednota Sokol zahajuje pravidelná cvičení

Tělocvičná jednota Sokol Černošice zahajuje pravidelné cvičení v roce 2009/2010, a to od pondělí 14.
září 2009. Přesný cvičební rozvrh bude zveřejněn počátkem září na nástěnkách Sokola a na www.sokol.
mestocernosice.cz.
(hf)

Setkání historických vozidel značky Aero v Černošicích

Již potřetí pořádáme v Černošicích ve spolupráci s Club Kinem setkání historických vozidel značky Aero pod názvem Aerojízda 2009. Letos si připomínáme 80. výročí zahájení výroby automobilů v letecké továrně Aero, kdy 7. května 1929 vyjela z bran první Aero 500 s jednoválcovým motorem o obsahu 500 ccm. Všechny typy a ještě další značky z produkce čs. i zahraničních automobilek 1. republiky si přijďte prohlédnout 19. září na parkoviště u Clubu Kino mezi 9.00 a 10.30 a poté
mezi 13.30 a 17.00. Budete vítáni.
S aerovkářským pozdravem ,,Ať nás přežijí!“Jindřich Šlesinger, Aero Car Club Praha

Město zve zástupce spolků a organizací na oslavu Dne české státnosti

Město Černošice zve zástupce všech místních spolků, církví a organizací k přátelskému svatováclavskému posezení, které se u příležitosti státního svátku Dne české státnosti bude konat v pondělí 28.
9. od 18.00 v Clubu Kino, Fügnerova 263. Program a občerstvení pro pozvané, tedy pro ty, kteří se
po celý rok starají, aby se lidé v našem městě bavili i vzdělávali a jejichž práce si představitelé města
velice váží, je zajištěno.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Dětský lidový soubor Pramínek děkuje všem hodným lidem

Děkujeme všem hodným lidem, kteří zareagovali na náš článek v Informačním listu a Našem regionu
a přispěli finanční částkou či věcným darem. Potěšilo nás, že se ozvali příznivci nejen z Černošic, ale i ze
Zbraslavi a Karlštejna. Získali jsme tak vhodný materiál pro zhotovení součástí lidových krojů a můžeme nakoupit i nové střevíce. Město Černošice významně podpořilo grantem práci dětského lidového
souboru, který tančí a hraje již desátým rokem při ZUŠ Černošice. Přijměte od nás poděkování. Sponzorské dary jsou stále vítány (tel.: ZUŠ 251 641 480, mobil 731 104 937). Marcela Látalová, Pramínek

Mokropeská škola zve na divadelní představení

Mokropeská mateřská škola zve všechny malé diváky, i ty, kteří nejsou zapsáni k docházce do mateřských škol, na divadelní představení, která se konají v naší školce v Topolské 518:
22. 9. (10.00) Slon Bimbo v Tramtárii
27. 10. (9.00) O udatném Špaldíkovi
30. 9. (10.30) Tygřík Péťa
2. 11. (10.30) O Smolíčkovi
20. 10. (10.30) Honza a drak
20. 11. (9.00) Kašpárek a princezna
Vstupné na všechna představení je 50 Kč na dítě. Dospělí vstupné dobrovolné.
Kateřina Mandová, ředitelka mateřské školy
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Smuteční oznámení

Dne 26. června odešel navždy pan JUDr. Karel Polák, zakládající člen a do roku 2004 předseda ZO
Svazu důchodců v Černošicích a do roku 2006 člen Krajské rady Svazu důchodců ČR Středočeského
kraje. Zemřel ve věku nedožitých 94 let. Pan Polák byl dobrý a laskavý člověk. Budeme na něj s úctou
vzpomínat. Čest jeho památce. Rozloučení se zesnulým se konalo v Motole 8. července.
Za Krajskou radu Svazu důchodců ČR Středočeského kraje Hana Němcová, předsedkyně,
za ZO Svazu důchodců Černošice Jiřina Pomahačová, předsedkyně

S Červeným křížem se nebudete nudit

Cesty za poznáním, poučením a zábavou – to jsou výlety, které pořádá Český červený kříž. První organizátorkou byla paní Pavla Dragounová, po ní převzala žezlo paní Marie Komendová a nyní je připravuje paní Stanislava Hradiská. Na jeden výletů jsme vyrazili 24. června. Drážďany, cíl naší cesty,
nás nezklamaly, program byl bohatý. Prohlídka nově obnoveného chrámu Frauenkirchce, návštěva
Zwingru s jeho uměleckými sbírkami i novorenesanční stavba Semperovy opery. Obdivovali jsme
nástěnný obraz vytvořený z porcelánových kousků znázorňující knížecí průvod, prohlédli jsme si židovskou synagogu i orientální architekturu mešity Yenidze. Využijte proto naší další nabídky, a to
23. září, kdy se vydáme do Nového Města nad Metují, Opočna a Dobrušky a 14. října do Domousnic, Sobotky a Vesce u Sobotky. S námi se nebudete nudit.
Václava Raková

kultura
Elisabeth Lohninger Quartet v Clubu Kino

Odbor kultury vás zve 4. 10. od 20.00 do Clubu Kino na Elisabeth Lohninger Quartet (USA) hrající ve složení Elisabeth Lohninger (zpěv), Walter Fischbacher (klavír, klávesy), Petr Dvorský (kontrabas) a Martin Novák (bicí). „Nesčetně barev a možností“ – to vám přijde na mysl, pokud se budete snažit popsat hlasové umění zpěvačky Elisabeth Lohninger. Zapůsobila na publikum a kritiky
svými groovy zdůrazňujícími originály a svou bezmeznou radostí ze zpívání. Elisabeth vystudovala
klasickou hudbu a jazz. V roce 1994 se přestěhovala do New York City a spojila se s pianistou Walterem Fischbacherem, se kterým založila duo Perfect Roommates. Od roku 2002 učí na prestižní New
School Jazz Department v New Yorku. Její CD z roku 2004 Beneath Your Surface získalo spousty
hvězdných recenzí a mělo za následek řadu koncertů po celé Evropě. Na novém CD The Only Way
Out Is Up spojila jazz, pop a drum & bass, aby vytvořila hudební náladu, která je vzrušující, emocionálně nabitá a absolutně autentická. Více viz www.lohninger.net, www.myspace.com/lohninger.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Irena Budweiserová vystoupí v Černošicích

Po delší odmlce opět vystoupí v Černošicích Irena Budweiserová a její doprovodná kapela Fade In.
Tentokrát nikoli v kostele, ale 16. 10. od 20.30 v prostorách Clubu Kino. Takže i repertoár bude přizpůsoben klubové prostoře. Irenini příznivci však nepřijdou o oblíbené spirituály a gospely, i když
v poněkud jiných úpravách, více jazzových a podpořených tentokrát i zvukem elektrické kytary.
Dále uslyší i Ireniny skladby, které nejsou určeny pro sakrální prostory a mají převážně jazzové aranže od Mirka Linky. Posluchače čekají i úplné novinky, ať již převzaté či autorské. V Irenině kapele
Fade In hraje na kontrabas kapelník Evy Pilarové, spisovatel, ilustrátor, zkrátka renesanční člověk
Vít Fiala, na elektrickou kytaru se představí spoluhráč Jiřího Stivína, kytarista Jaroslav Šindler a na
akustickou kytaru Mirek Linka, od něhož pochází většina aranží. Vstupné 150 Kč. Předprodej od 7.
9. v trafice na černošickém nádraží.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Kulturní akce Mikroregionu Dolní Berounka
Dobřichovice
5. září (zámek)–Agentura Alotrium a Urození rváči spolu s městy Dobřichovice a Černošice
zvou na 6. ročník historického a šermířského festivalu Černošická Alotria. Součástí je i jednodenní
výstava Petra a Ondřeje Herolda se šermířskou tématikou (velký sál zámku).
10. září (velký sál 18.30)–Koncert housle a viola: Jana Vavřínková a Jana Vonášková-Nováková, program na plakátech. Vstup 50 Kč.
12. září (Fürstův sál 20.00)–Východočeská folkrock skupina Oboroh. Vstupné 120/90 Kč.
20. září (aula ZŠ v 15.00)–Iveta Dušková s maňáskovým divadélkem a pohádkou Dva kamarádi.
24. září (zámek v 18.00)–Poetická zastavení aneb Milostná lyrika v proměnách času se souborem
Musica Dolce Vita (překlady básní sopranistky Emmy Destinové, milostná poezie harfenistky Zbyňky Šolcové, hudba G. F. Händela, A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, C. Debussyho, M. Ravela a dalších).
26. září (kostel Karlík v 18.00)
Koncert písní a oratorních árií. Skladby J. S. Bacha, G. F. Handla, Bernsteina, M. P. Musorgského
a R.Strausse přednese sopranistka Olga Jelínková za doprovodu Jaroslava Šarouna.
30. září (zámecká chodba 17.00) – Vernisáž výstavy fotografií Hanuše Pokorného, žáka dobřichovické základní školy. Výstava potrvá do 10. října.

Řevnice
Kavárna Modrého domečku–prodloužení výstavy cestovatelských fotografií z jižní Austrálie Kateřiny a Petra Hosnedlových do konce září.
1. října (kavárna Modrého domečku)–výstava fotografií ze života naší organizace a akcí Modrého
domečku nazvaná Už 2 roky!
Do 27 září (galerie Modrého domečku)–výstava sochaře, kreslíře, medailéra a portrétisty doc. Jindřicha Severy.
1. 10.- 29. 10.–výstava akvarelových obrazů na hedvábí od výtvarnice a psychoterapeutky Alice Végrové, držitelky ceny Franze Kafky za uměleckou činnost a přínos evropské kultuře
Modrý Domeček, Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3, Řevnice, www.os.-naruc.cz. Otevírací doba galerie i kavárny:12.00-19.00, úterý–pátek 9.00-19.00, v sobotu a v neděli 10.00-17.00.

Zadní Třebaň
26. září (od 13.45)–Šestý ročník Medového odpoledne ve Společenském domě v Zadní Třebani. Program najdete na stránkách: http://sweb.cz/medoveodpoledne/pozvanka.htm.
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Restaurace Club Kino nabízí minutkovou kuchyň, zahrádku, koncerty, DVD a video projekce,
kino, divadlo. Možnost pořádání seminářů, firemních prezentací, veškerých oslav atd.
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Otevřeno denně: út - so od 16.00 do 02.00 hod., po / ne od 16.00 do 22.00 hod.

1.9.

DOBŘE PLACENÁ PROCHÁZKA

ČR / 2009 režie: Miloš Forman 85min
Hrají: Jiří Suchý, Dáša Zázvůková, Petr Stach, Petr Píša, Tereza Hálová .. VSTUPNÉ: 70,- Kč

20:00

KINO

Mladý manželský pár se právě rozvádí a toho času bydlí každý v jedné polovině bytu. Podivnou atmosféru naruší advokát, který přichází manžele poučit o rozvodovém řízení a velkolepě rozvody opěvuje.

4.9.

LOKOMOTIVA PLANET + PETR HENYCH AND G.BOD

20:30

5.9.

KLUB ZADÁN - SVATBA

út

pá
LIVE
so

6.9.
ne

Černošická "Lokotka" si pro rockové mlsaly pozvala dalšího ze svých excelentních hostů - špičkového kytarystu Petra Henycha s kapelou G.Bod.
VSTUPNÉ: 90,- KČ

hod.

USA / 2009 režie: Shawn Lewy komedie 105 min
Hrají: Ben Stiller, Amy Adams, Thomas Lennon, Hank Azaria, Dick Van Dyke ...

VSTUPNÉ: 70 Kč

2

12:00

L

16:00

V muzeu Smithsonian institut ve Washingtonu nastala noc. Strážci odešli domů, světla zhasla,

hod.

DĚTSKÉ děti jsou doma ve svých postelích... přesto je v "prázdném" muzeu podivný šramot ...
KINO
K POVĚŠENÍ YU / 1988 režie: Emir Kosturica VSTUPNÉ: 70 Kč, klub 50,- Kč 20:00
8.9. DŮM
Hrají: Davor Dujmovic, Bora Todorovic, Ljubica Adzovic ...

út

Kosturicův hlavní hrdina filmu Perhan žije v romské osadě, ze které jsou pravidelně unášeny

pá

Old School s Bundou a Vóďou v rytmu žhavých hitů i starých vykopávek.
Sexy hostesky, sexy drinky Go Fast Energy - Flügel.

hod.

KINO-FK děti do Itálie. Perhan se zamiluje do krásné Azry, a tak se vydává na dlouhou cestu do Milána.
11.9. TANEČNÍ PÁRTY - GO FAST ENERGY NIGHT VSTUPNÉ: 50 Kč 20:00

DJ

12.9.
so

KARAOKE

13.9.
ne

KARAOKE BAR

VSTUP ZDARMA

Zpíváte rádi a je to na vás znát? Propásli jste svojí šanci v Superstar?
Jste rození showmani? Tak právě pro vás je určen Karaoke bar ...

HANNAH MONTANA

USA / 2009 režie: P. Chelsom muzikál 102 min VSTUPNÉ: 70 Kč
Hrají: Miley Cyrus, Jason Earles, Emily Osment, Melora Hardin, Adam Gregory ...

VŠUDE DOBŘE - PROČ BÝT DOMA

KINO

Roadmovie Sama Mendese, která vypráví o jednom mladém manželském páru, který cestuje
napříč Amerikou, hledajíc to pravé místo pro vybudování domova ...

út

44

USA / 2009 režie: Sam Mendes 98min
Hrají: John Krasinski, Maya Rudolph, Melanie Lynskey, Allison Janney ... VSTUPNÉ: 70,- Kč

2

L

2

PŘE

2

hod.

21:00
hod.

16:00
hod.

Miley Stewart se snaží stíhat školu, přátele a ještě svou tajnou identitu - popovou hvězdu.
DĚTSKÉ Stoupající popularita Hannah Montany ovládne celý její život, až musí zasáhnot její otec ...
KINO
ČD Srdečně zve město Černošice
VSTUP ZDARMA
18:00
14.9. PREZENTACE
Město Černošice Vás srdečně zve na veřejnou prezentaci ČD
hod.
po
záměr
optimalizace
trati
Praha
Řevnice
v
úseku
Černošice.
PREZENTA CE

15.9.

2

hod.

hod.

NOC V MUZEU 2

S

20:00

2

DĚ
K

2

SP

2

K

hod.

P

o

ce,

.

00

d.

oe.

30

.

00

.

00

.

00

.

00

00

.

00

.

00

.

00

.

kultura

18.9.

pá
LIVE

THE VELVET REVOLVER REVIVAL + MULE (Německo)

19.9.+20.9.
so

SPORT

20:30

Máte alergii na "hodné" kluky s kytarou pějící o lásce, kytičkách a podobných hovadinách? hod.
Tak tohle je kapela právě pro Vás. Pořádná dávka Rock and Rollu od jedné z nejlepších
revivalových formací v ČR! Support "Die Rock Musickkapelle" z německa Mule. VSTUPNÉ: 90,- KČ

ne

ČERNOŠICKÉ SOKOLENÍ

VSTUP ZDARMA

Sokol Černošice Vás srdečně zve na tradiční Černošické sokolení.
Sportovní program po oba dva dny pro celou rodinu na zahradě, hřišti a v lese.

9:00
hod.

19.9.

VSTUP ZDARMA
VETERÁN AERO CAR CLUB PRAHA
9:00
Výroční setkání členů Aero Car Clubu Praha spojené se spanilou jízdou
hod.
so
milovníků legendárních "Airovek" všech typů a značek.
B
LU
C
R
A
C
19.9. VOSÍ HNÍZDO+TOTÁLNÍ NASAZENÍ+WAJGL VSTUPNÉ: 99,- Kč 20:30
Legendární “Vosáči” a spřátelení "Totáči" se svým osobitým stylem podpořeni
hod.
so
pogosquadrou “Wajgl” slibují večírek, na který se jen tak nezapomíná.
LIVE
20.9. NOC NA KARLŠTEJNĚ ČSSR / 1973 režie: Z. Podskalský muzikál 83min
16:00

ne

Hrají: Karel Höger, Jana Brejchová, Vlastimil Brodský, Miloš Kopecký, Waldemar Matuška ...

hod.

PIRÁTI NA VLNÁCH

GB / 2008 režie: R. Curtis hudební 129 min VSTUPNÉ: 70,- Kč
Hrají: Bill Nighy, Kenneth Branagh, Nick Frost, Philip Seymour Hoffman, Rhys Ifans ...

20:00

KINO

V 60. letech vysílá BBC pouze 2 hodiny pop music týdně. Nespokojení DJ se tedy rozhodli
pro pirátské vysílání, které uskutečňovali na lodi v Severním moři ...

24.9.

JANA KOUBKOVÁ QUARTET

VSTUP ZDARMA

20:00

25.9.

BÍLÁ NEMOC

VSTUPNÉ: 90,- Kč

20:30

R Řekl: “Lásko má, já stůňu, svoji pýchu já jen hrál”- Kdo by neznal ústřední melodii
SENIO
C L U B z hudebního filmu režiséra Zdeňka Podskalského Noc na Karlštejně ... VSTUP ZDARMA

22.9.
út

hod.

čt
LIVE

Jazzový koncert naší přední jazzové zpěvačky Jany Koubkové se svou novou kapelou.
hod.
Neformální setkání s předními kandidáty TOP 09 v řadách publika.
Srdečně zve TOP 09

pá
LIVE

"Správnej doktor musí bejt pořádnej rocker" - odpověděli kdysi hlavní protagonisté
hod.
Bílé nemoci spíkrovi v rádiu na otázku, jak se svazuje jejich původní povolání lékařů
s rockovou muzikou ...

26.9.

VSTUP ZDARMA
VČELAŘI
11:00
Výroční setkání včelařů o včelstvech, medu a včelaření spojené s přednáškou hod.
so
našeho
předního
"včelologa"
nejenom
o
včelách.
PŘEDNÁŠKA
26.9. KARIBIK NIGHT - BON VOYAGE DJ. BUNDA VSTUPNÉ: 50,- Kč 20:00

so

DJ

27.9.

Rozlučková taneční párty s DJ. Bundou před jeho odjezdem na dlouhodobý studijní
pobyt do oblasti Karibiku. Extra míchané nápoje, soutěž párů o nejlepší exotický
tanec, tombola, amatérská soutěž o nejlepší společné foto s DJ. Bundou.

DOBA LEDOVÁ 3

hod.

USA / 2009 režie: C. Saldanha animovaný 99 min. VSTUPNÉ: 70,- Kč
Hrají: John Leguizamo, Queen Latifah, Ray Romano, Chris Wedge, Denis Leary, Joey King ...

16:00

28.9.

SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ

18:00

29.9.

OPERACE DUNAJ

ne

DĚTSKÉ
KINO

po
SPOLKY

út

KINO

Hrdinové z prostředí pod bodem mrazu se vrací, aby zažili další neuvěřitelné dobrodružství,
tentokrát v příběhu nazvaném “Doba ledová 3: Úsvit dinosaurů”.
VSTUP ZDARMA

Město Černošice Vás srdečně zve na tradiční setkání členů černošických
spolků a zájmových organizací.
Srdečně zve město Černošice
ČR-PL / 2009 režie: Jacek Glomb 104 min.
VSTUPNÉ: 70,- Kč
Hrají: Jiří Menzel, Martha Issová, Jan Budař, Bolek Polívka, Jaroslav Dušek, Eva Holubová ...

Operace Dunaj – krycí název pro invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu
1968. Mezi polskými tanky, které vyrazily “osvobodit souseda”, je i starý tank „Beruška“.
Ten vyjede jako poslední, beznadějně zabloudí a k ránu zkolabuje v českém pohraničí ...

hod.

hod.

20:00
hod.

Club Kino, Fügnerova 263, 252 28 Černošice
Produkce klubu – tel.: 602 613 731 www.clubkino.cz Bar klubu - tel.: 251 640 397
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