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z radnice

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

602 159 449

Pohotovost voda

602 324 785

Poruchy v el. síti
(bezpl. nonstop linka)

800 186 435

Veřejné osvětlení

800 101 109

K fotu na titulní straně:

Umělec a jeho dílo

Socha sv. Václava opět zdobí mokropeskou
kapličku, oznamuje titulek článku uvnitř
listu. Všem se líbí, autorovi patří uznání,
stačí už jen zapnout zabezpečovací zařízení,
aby sochu nestihl osud její předchůdkyně.
Ale kdyby to bylo tak jednoduché! Co hodin,
úmorné až cizelérské práce to stálo, než se
ze dvou kmenů lípy zrodilo sto šedesát centimetrů vysoké dílo. Než se desítky přesně
opracovaných dřevěných dílů, ze kterých je
vytvořeno, mohly spojit do definitivní podoby. Co kresebných studií jednotlivých částí
historické postavy muselo být vypracováno,
aby každý detail splňoval představu o její
konečné podobě. A to vše by se neobešlo bez
v hlíně provedené studii hlavy a od ní odvozené postavy vytvořené z polystyrenu. V době, kdy jsme autora, akademického malíře
Jiřího Altmanna v jeho černošickém ateliéru
navštívili a spolu s jeho dílem vyfotografovali, už byly práce ve finiši. Sochu čekal
prakticky už jen nátěr, který ji ochrání před
povětrnostními vlivy.
(sj)

z radnice

I opozice může být konstruktivní

V

e dnech
20. a 21.
října proběhly
i u nás komunální volby, ze
kterých vzešlo
nové zastupitelstvo města
Černošice.
Členy našeho zastupitelstva se stali zástupci sedmi politických stran a hnutí,
které se o vaši podporu ucházely s rozmanitými programy a návrhy.
Před námi, kteří jsme dostali vaši
důvěru, je nyní úkol zvolit starostu,
místostarosty, sestavit radu města a ná-

sledně i poradní orgány, tedy komise a výbory, které budou pracovat v následujícím
volebním období.
Podle mých předchozích zkušeností je velice důležité, aby rada byla složena nejen dle
programových priorit, které mají zastoupené
subjekty opravdu velice podobné, ale i ze zastupitelů, kteří jsou schopni přes občasné rozdílné pohledy na řešení problémů vzájemně
nekonfliktně a konstruktivně komunikovat.
Věřím, že – oproti minulému období – se
i zástupci opozičních uskupení aktivně a pozitivně zapojí do správy našeho města tak,
abychom po čtyřech letech měli dobrý pocit
z toho, co se nám zde podaří zlepšit a vybudovat.
Helena Langšádlová, starostka

Ze 4191 zapsaných voličů si obálku s razítkem ve volební místnosti jednoho ze čtyř volebních okrsků
vyzvedlo a také odevzdalo 2485. Volební účast v našem městě (59,29 procenta) tak byla tradičně vyšší
než celostátní průměr, který v letošních komunálních volbách mírně přesáhl 46 procent.
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1
2
3
4
5
6
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abs.

Věci veřejné
7 888
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
4 935
Hn.na podporu dobrovol.hasičů 2 541
Nestraníci
2 516
Volba pro město
9 592
NEZÁVISLÍ
1 945
Česká str.sociálně demokrat.
4 148
Občanská demokratická strana 15 337

Kandidátní listina
16.13
10.09
5.20
5.14
19.61
3.98
8.48
31.36

v%

Hlasy

Ve volbách do zastupitelstva města Černošice, které se
konaly 20. a 21. října, se o přízeň voličů ucházelo sedm
subjektů. Voliči rozhodli, že Občanská demokratická
strana má v novém jedenadvacetičlenném zastupitelstvu
sedm zastupitelů, Volba pro město čtyři, Věci veřejné
rovněž čtyři, Křesťanská a demokratická unie-Česko-

21
21
15
21
21
21
21
21

Počet
kandidátů

Přepočtený
základ
Přepočtené %
dle počtu
plat. hlasů
kandidátů
48 902.00
16.13
48 902.00
10.09
34 930.00
7.27
48 902.00
5.14
48 902.00
19.61
48 902.00
3.97
48 902.00
8.48
48 902.00
31.36
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Počet
mandátů

slovenská strana lidová dva stejně jako Česká strana
sociálně demokratická. Po jednom zastupiteli získalo
Hnutí na podporu dobrovolných hasičů a Nestraníci.
Hnutí Nezávislí nemá v novém zastupitelstvu žádného
reprezentanta. Všechny další potřebné údaje lze vyčíst
z následujících tabulek.

Výsledky voleb do Zastupitelstva města Černošice
z radnice
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Zvolení kandidáti
Hlasy
Kandidátní
Poř.
Věk
Pořadí
listina
číslo
Příjmení, jméno
Tituly
abs. v %
Věci veřejné
1 Göttelová Daniela
Ing.
41 634 8.03
1
Věci veřejné
3 Kalousková Lenka
PhDr. Ph.D.
33 515 6.52
2
Věci veřejné
2 Kořínek Filip
Mgr.
33 490 6.21
3
Věci veřejné
6 Dražan Pavel
53 472 5.98
4
43 513 10.39
1
1 Langšádlová Helena
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
7 Apeltauer Lumír
58 337 6.82
2
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
51 336 13.22
1
Hn.na podporu dobrovol.hasičů
1 Prskavec Jan
Nestraníci
1 Řehoř Jiří
Ing.
51 243 9.65
1
Volba pro město
1 Strejček Michal
Mgr.
47 621 6.47
1
Volba pro město
4 Řepa Václav
Doc. Ing. CSc. 48 616 6.42
2
Volba pro město
3 Pajgrt Aleš
Ing. MBA
49 593 6.18
3
Volba pro město
2 Holub Karel
Ing.
57 538 5.60
4
Česká str.sociálně demokrat.
1 Mašatová Milada
61 350 8.43
1
Česká str.sociálně demokrat.
3 Šabata Aleš
51 296 7.13
2
Občanská demokratická strana
1 Stříbrný Milan
48 854 5.56
1
Občanská demokratická strana
2 Rádl Aleš
40 848 5.52
2
Občanská demokratická strana
3 Jirout Michal
PhDr.
41 806 5.25
3
Občanská demokratická strana
4 Adam Josef
75 783 5.10
4
Občanská demokratická strana
5 Přibík Michal
39 798 5.20
5
Občanská demokratická strana
6 Vodička Jindřich
21 794 5.17
6
Občanská demokratická strana
7 Vlček Zdeněk
Ing.
43 786 5.12
7
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5

z města a okolí

Představitelé města přivítali třiatřicet nových občánků

Reprezentační sál města v Základní umělecké škole ožil 15. října milou oslavou. Starostka Helena
Langšádlová a místostarosta Aleš
Rádl tu poprvé v letošním roce
přivítali nové občánky Černošic.
Do pamětní knihy bylo zapsáno
na třiatřicet jmen: Anna Blaženínová, Štěpán Jaroslav Brančík,
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Kristian Behenský, Daniel Frühauf,
David Kohout, Michaela Šabatová, Agáta Sára Hroudová, Martin
Šik, Ema Čigášová, Albert Moravec, Kateřina Žemličková, Tomáš
Mlčoch, Ondřej Michálek, Anna
Jandová, Karolína Hrbková, Jonáš
Merxbauer, Mark Hofmann, Lukáš
Kautský, Ondřej Holas, Veronika

z města a okolí
Mouchová, Anna Roubalová, Jakub Lipavský, Ondřej Přichystal, KristiFrantišek Hanausek, Lukáš Pětioký, án Anton Halbych, Adam Angelis,
Bohumír Jeřábek, Olga Bláhová, Lola Müller a Jakub Havránek.
(sj)
Teodor Suchý, Jáchym Liška, Jan
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Informace ze zasedání Bezpečnostní rady

Dne 25. září se uskutečnilo 9. zasedání Bezpečnostní rady města Černošice. Na tomto zasedání byl členem rady jmenován nový velitel
zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Černošice Tomáš Havlík. Dále byla upřesněna
telefonní čísla stanic Hasičské záchranné služby Středočeského kraje ve správním území
obce s rozšířenou působností Černošice:
- HZS Jílové u Prahy

tel.: 950 847 011

- HZS Roztoky

tel.: 950 846 011

- HZS Řevnice

tel.: 950 845 011.

Zástupce Policie ČR Praha-západ podal krátkou zprávu o situaci, která nastala s vyhlášením
bezpečnostních opatření k odvrácení možných
teroristických útoků na území hlavního města
Prahy. Na správním území obce s rozšířenou
působností Černošice byla vytipována místa,
kterým byla věnována zvýšená pozornost a byly
sledovány i příjezdové trasy k těmto objektům.
Žádná další opatření nebyla přijata, služby Policie ČR nebyly oslabeny.
Zástupci Záchranné služby Praha - venkov
a HZS Středočeského kraje informovali o způsobu standardního zajištění jejich činnosti
ve prospěch obyvatelstva správního území.
Činnost jednotek HZS je řízena z Krajského
operačního a informačního střediska na Kladně a dispečink záchranné služby je umístěn na
stanovišti v Jesenici.

Při vzniku mimořádné situace budou obce
a města v tomto správním obvodu vyrozuměna podle části C.3 – Havarijního plánu Středočeského kraje (plán varování obyvatelstva).
Po dohodě členů bezpečnostní rady byl termín
rozeslání dokumentace stanoven až po průběhu říjnových komunálních voleb.
Členové bezpečnostní rady se dále seznámili s koncepcí ochrany obyvatelstva do konce
roku 2006 a s výhledem do roku 2015. Odsun
prostředků individuální ochrany z různých
úložišť do skladů logistiky GŘ HZS byl již
proveden a v dalším období je třeba vyřešit
zabezpečení obyvatelstva těmito prostředky
nejen při stavu ohrožení státu a válečném stavu, ale i při vzniku mimořádných událostí.

V poslední části jednání byli členové rady
informováni o dalších materiálech (Traumatologický plán oblastního střediska ZS
Praha-venkov, Vnější havarijní plán pro zónu
havarijního plánování areálu Explosive Service a. s., provozovna Psáry, Přehled důležitých
podniků, výrobců a dodavatelů na území jednotlivých obcí), které byly doplněny do zpracování Krizového plánu určené obce a které je
možné využít při řešení mimořádných událostí
složkami Integrovaného záchranného systému
i správními úřady.
Ing. Marie Šišková, tajemník bezpečnostní rady

Granty na podporu sportu a volného času
Středočeský kraj vyhlašuje Grantové programy na podporu sportu a volného času pro
rok 2007, které jsou určeny právnickým i fyzickým osobám. Termín uzávěrky je 21. 11. 2006
a místem podání žádosti je podatelna Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11,
150 21 Praha 5. Více informací lze najít na
www.kr-stredocesky.cz v sekci grantová a dotační řízení, kde je uveden i potřebný formulář
k vyplnění. Vyhlášenými programy jsou:
1) Oprava, údržba a provoz veřejně přístupných sportovních zařízení a jejich vybavení
drobnými sportovními potřebami.
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2) Výstavba nových veřejně přístupných
sportovních zařízení, investiční projekty
zaměřené na modernizaci stávajících tělovýchovných zařízení.
3) Akce celostátního a mezinárodního významu konané na území Středočeského kraje.
4) Podpora činnosti sportovních klubů, zájmových sdružení, občanských sdružení, škol
a školských zařízení včetně úhrady osobních
výdajů trenérů, vedoucích zájmových sdružení (pouze pro mládež) a trenérů handicapovaných sportovců.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

z města a okolí

Mateřská škola v Karlické přivítala nové žáčky
Trochu netradičně, 16. října, otevřela
slavnostním přestřižením pásky starostka
Helena Langšádlová novou samostatnou
třídu v Mateřské škole v Karlické. Třída
s kapacitou osmadvacet dětí se sociálním
zařízením a šatnou kompletně vybavená
novým nábytkem, hračkami a didaktickými pomůckami vznikla rekonstrukcí části
hospodářského pavilonu. Současně byla
zrekonstruována a vybavena novým gastro zařízením stávající školní kuchyně.
Vybudováním nové třídy přispělo
město k řešení dlouhodobě nedostatečné
kapacity mateřinek. Vzhledem k tomu, že
vrážská školka má smluvně zajištěnu výuku nejméně do konce roku 2006/7, škola
v Karlické mohla otevřením nové třídy
uspokojit všechny rodiče, kteří tu žádali
o umístění svého dítěte. Škola v současné
době disponuje čtyřmi třídami, ve kterých
mohou paní učitelky vychovávat až sto
dětí.

Osmadvaceti kluků a holčiček se ihned ujaly
paní učitelky Iva Kuželová a Dana Secká
a ještě za asistence rodičů začaly s prvními
výukovými krůčky.

Při stříhání pásky starostce Heleně Langšádlové vydatně pomáhal žáček čerstvě otevřené
třídy Matěj Vaněk.
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z města a okolí

Dělník spadl z lešení a utrpěl mnohočetná zranění
Městská policie společně se zdravotníky a hasičským záchranným sborem zasahovala 26. září ve 14.25 na staveništi v ulici Táborská při pracovním úrazu. Muž, který
prováděl práce na lešení asi ve čtyřmetrové výšce, z tohoto lešení spadl a utrpěl
mnohočetná zranění na hlavě a na těle. Hasiči muže přenášeli ve speciální vaně,
poté byl převezen k ošetření do Fakultní nemocnice v Motole.
Zloděj připlul na místo činu v loďce nu. Byl vyšetřen lékařem a poté doveden
– 29. září ve večerních hodinách oznámil na ubytovnu, kde se z alkoholického opomuž z ulice Zd. Lhoty, že se mu neznámý jení vyspal.
zloděj vloupal do zahradního domku, Dvakrát dopravní nehoda – 15. října
odkud odcizil zahradní nářadí v celkové o druhé hodině ranní byla hlídce městhodnotě 20 tisíc korun. Poberta dle dalšího ské policie oznámena dopravní nehoda
zjištění připlul na pozemek na loďce přes
v prostoru ulic Dobřichovická a Nerudova.
řeku Berounku. Celou záležitost převzala
Řidič vozidla tu nezvládl řízení, sjel mimo
Policie ČR.
vozovku a při tom prorazil vanu motoru.
Při nehodě asistoval alkohol – 3. října Olejovou skvrnu pak likvidovali hasiči
v 11.40 byla hlídka městské policie přivo- z Mokropes.
lána k dopravní nehodě, ke které došlo na
Ve stejný den došlo ještě k další dosilnici směrem na Solopisky. Na místě byl
pravní
nehodě. Řidič Renaultu 19, který
zjištěn řidič vozidla značky Škoda 120 L,
se
ve
večerních
hodinách řítil značnou
který ve vozidle vezl svého osmiletého syrychlostí
ulicí
Slunečná,
nezvládl řízení,
na. Chlapec byl při nehodě zraněn a musel
vjel
do
protisměru,
kde
čelně narazil
být záchrannou službou převezen k ošetředo
zaparkované
dodávky.
Tu odmrštil
ní do FN Motol. Otci-řidiči bylo orientační
na
další
zaparkované
osobní
vozidlo
dechovou zkouškou naměřeno jedno provzdálené několik metrů. Řidič i jeho
mile alkoholu v krvi.
Vlak usmrtil muže – 6. října byla hlídka spolujezdec byli lehce zraněni. U řidiče
městské policie přivolána k nehodě, která prokázala dechová zkouška 1,5 promile
se stala na železniční zastávce v Černo- alkoholu v krvi. Následky dopravní nehošicích. Muže, který tu podle oznamova- dy a uniklé ropné látky opět likvidovali
tele přecházel přes koleje, zachytil vlak hasiči z Mokropes.
a smrtelně jej zranil. Současně s hlídkou Strom pokácel bez povolení – 22. října
dorazil na místo i lékař, jenž však už muži v dopoledních hodinách oznámil člen rynemohl pomoci. Strážníkům se podařilo bářské stráže, že v chatové osadě Lavičky
na místě zajistit několik svědků, kteří by byl bez povolení poražen vzrostlý strom.
mohli přispět k objasnění tragické udá- Hlídka při příjezdu na místo zjistila, že
losti.
strom porazil jeden z osadníků, kterého
Opilce domů dovedli policisté – 14. říj- však už na inkriminovaném místě nezana ve 21.30 přijala hlídka městské policie stihla. Věc byla předána odboru životního
oznámení, že v ulici Radotínská kdosi leží. prostředí MěÚ Černošice ke správnímu
Hlídka na místě zjistila muže pod vlivem řízení.
alkoholu, který již nestačil dojít na ubytovGregor Dušička, městská policie
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Pietní akt u památníků padlých připomněl vznik čs. státu
V předvečer státního svátku
Dne vzniku samostatného
československého státu, který
je v kalendáři vyznačen jako
28. říjen, přišla k památníkům
padlých u kostela, na Vráži
a v Mokropsech položit věnce
starostka města Helena
Langšádlová spolu se zástupci
Svazu protifašistických bojovníků,
Červeného kříže a hasičů.

Z činnosti Technických služeb města Černošice

České dráhy nemají zájem opravovat
či udržovat železniční zastávky a jejich
zařízení. Peníze uvolňují pouze na rekonstrukci železničních stanic. Město
Černošice proto pověřilo odbor technických služeb výrobou pěti laviček a jejich
nainstalováním na perón mokropeské
zastávky a také výmalbou podchodu.
Pracovníci technických služeb vyrobené
lavičky instalovali 11. října. Už druhý den
v osm ráno ohlásili všímaví cestující první poškození. Kdosi se
pokoušel lavičky ukrást a přitom
zničil jejich uchycení, které po
předchozích zkušenostech (lavičky mizely nebo končily pod koly
vlaků), bylo opravdu důkladné.
Pracovníci technických služeb
splnili i druh úkol – vybílili podchod pod zastávkou. Složité majetkové poměry, panující v Čes-

kých drahách,
jim však už neumožnili stejným způsobem
ošetřit i chodby
vedoucí
z podchodu na
perón. Schody
už prostě patří
někomu jiné(sj)
mu.
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Mokropeskou kapličku opět zdobí socha sv. Václava

S velkou slávou a za ohromného zájmu veřejnosti se 27. října, v předvečer státního svátku Dne vzniku samostatného československého státu, byla do niky mokropeské kapličky
umístěna nová socha sv. Václava. Dílo akademického malíře Jiřího Altmanna tak nahradilo sochu původní, kterou neznámý poberta ukradl a která se už nenašla.
Mokropeští vzali celou akci za svou a pečlivě
Všechny přítomné přišla na malou slavnost
se na ni připravili. Příprava začala už měsíc pozdravit také starostka města Helena Langpřed slavnostním okamžikem, kdy se místní šádlová. Poděkovala autorovi sochy a svěřila
hospodyňky rozhodly, že samy připraví ob- se, že jeho dílo sledovala od samého počátku.
čerstvení a všem příchozím jej rozdají zdarma. „Já jsem chodila svatého Václava několik let
A tak se také stalo, občerstvení bylo skvělé. navštěvovat, obdivovala jsem postupné kroky
Stejně velký díl práce odvedl Pavel Kopačka. tak, jak se ve dřevě díky šikovným rukou pana
Nejenže moderoval celý program, ve kterém Altmanna objevovaly, a já věřím, že bude livystoupila Schola Černošice, chrámový sbor dem působit jen radost,“ uvedla starostka.
kostela sv. Václava ze Všenor, sólista České filHvězdou odpoledne byl však autor sochy sv.
harmonie Jan Machat za klavírního doprovodu Václava sám – akademický malíř Jiří Altmann.
Aleny Grillové a v neposlední řadě lidový sou- I on se chopil mikrofonu, aby se skromně přibor Pramínek, ale sám se o realizaci programu znal, že za všechno může Ivan Látal. „Ten mě
zasloužil tím, že zajistil osvětlení, ozvučení přesvědčil a já jsem to jenom udělal. Teď už jen
a další potřebné věci. Jeho umělecká díla spolu doufám, že se socha bude líbit,“ konstatoval.
s fotografiemi Ivana Látala dokumentujícími
Poté novou sochu sv. Václava posvětil jáhen
postup prací na tvorbě sochy sv. Václava vytvořily uvnitř kapličky velice příjemné prostředí.

Helena Langšádlová a Jiří Altmann při svých
velice stručných projevech.
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Sochu sv. Václava posvětil jáhen Michal.

z města a okolí
Michal z řevnické farnosti, do které Mokropsy spadají.
Kapličku zdobí i Sv. Florián
Mokropeská kaplička vznikla původně jako
hasičská zbrojnice. Místní Sbor dobrovolných
hasičů, založený v roce 1903, zadal její stavbu
staviteli Janu Tůmovi. Svému účelu pak zbrojnice sloužila až do roku 1950. Jako připomínku těchto historických skutečností nechali
mokropeští hasiči zhotovit dřevěnou plastiku
zobrazující sv. Floriána - svého patrona. Plastika zdobí vnitřní prostory kapličky.
(sj)

1 Dřevěná plastika sv. Floriána.
3 Pohoštění, které mokropeské hospodyňky
nabídly příchozím, bylo opravdu bohaté.

Kulturní program probíhal uvnitř, ale i vně kapličky. Vždy však za velké pozornosti diváků.
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Ludus musicus sklízel v Gerbrunnu velké ovace

Soubor Ludus musicus podnikl 29. září
až 1. října zájezd do Gerbrunnu, partnerského města Černošic. První
koncert se uskutečnil v místním evangelickém kostele za
účasti představitelů města
a hojné účasti posluchačů.
Uvedli jsme Glagolskou mši
českého skladatele Karla
Douši a skladby české renesanční osobnosti Jana Sixta
z Lerchenfelsu, který v dětství působil jako zpěvák
v kapele Jeho císařské Milosti Rudolfa II. Následovaly
projevy představitelů města
i našeho souboru a předávání darů. Večerní setkání
uzavřela bohatá hostina.
V sobotu nás gerbrunn-
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ští hostitelé provedli historickým středem
Würzburgu, poté jsme odjeli do Reichenbergu, kde jsme se spolu s německými soubory zúčastnili
festivalu. Připraveny jsme
měli písně Leoše Janáčka
a sbory Antonína Dvořáka.
V neděli jsme spoluúčinkovali při slavnostní dožínkové mši v katolickém kostele
v Gerbrunnu – provedli
jsme zde v rámci ordinaria
opět Glagolskou mši. Velké
ovace po skončení bohoslužby nás ujistily, že se náš
zpěv německým přátelům
líbil. Po srdečném rozloučení jsme se vydali domů.
František Běhounek, soubor
Ludus musicus

z města a okolí

Setkání ve starobylém durynském městečku Themar
Letošní „jour fix“ – každoroční setkání
zástupců partnerských měst a obcí – se konalo 7. října v půvabném durynském městečku Themar. Dopolední jednání začalo žel
bez naší účasti, neboť cesta dlouhá čtyři sta
kilometrů nám trvala bezmála osm hodin
(nějak jsme se kvůli objížďkám netrefili na tu
správnou dálnici). S výjimkou Poláků, kteří
v tomto čase absolvovali komunální volby,
byli na setkání přítomni všichni – Francouzi
z Calvadosu a z Alsaska, Němci z Gerbrunnu
a my, černošičtí. Tedy paní starostka Helena
Langšádlová a já, níže podepsaný. Vyslechli
jsme a pověděli si, co se v letošním roce konalo a co se připravuje, debatovali jsme, jak
zapojit více spoluobčanů, zvláště těch mladších, do partnerských aktivit. Následovaly
pozdravné řeči, symbolické dárky, procházka
městem s návštěvou muzea.

Themar, město asi poloviční velikosti
Černošic, je velmi starobylé. První písemná zmínka je datována rokem 796. Statut
města získal roku 1303. Leží v údolí říčky
Setra obklopené lesy a vápencovými skalami. Zachovalé městské hradby z roku 1457
jsou opatřeny sedmi věžemi. V jedné z nich
(Hexenturm – Věž čarodějnic) je galerie.
Město bylo během třicetileté války téměř
zničeno, z několika budov, které se zachovaly, stojí za zmínku kostel sv. Bartoloměje
(1488 – 1502). Durynsko patřilo v minulosti
do bývalé Německé demokratické republiky,
takže je dosud poznamenáno lety socialismu.
Zpáteční cesta po trase, kterou nám poradili
naši hostitelé, nám už trvala pouhé čtyři
a půl hodiny.
Doc. RNDr. Ladislav Lešetický

Společná fotografie zástupců spřátelených měst.
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Výsledky družstev tenisového oddílu SK Černošice
Tak, jako každým rokem, zapojila se
závodní družstva tenisového oddílu SK
Černošice do bojů ve všech kategoriích
soutěží Středočeského kraje. Soutěže
probíhající po celé jarní období na
jeden měsíc přerušila povodeň, která
kromě toho způsobila oddílu nemalé
škody.

-

Výsledky jednotlivých družstev:
II. třída dospělí 3. místo
III. třída dospělí 1. místo (postup)
5. místo
I. třída dorost
II. třída st. žáci 7. místo
II. třída ml. žáci 5. místo
účast v pražské soutěži.
přípravka
Hynek Trnka, předseda tenisového oddílu

Letních teniscampů se zúčastnilo přes sedmdesát dětí
Tenisová škola Tomáše Frýdy ve spolupráci s tenisovým oddílem SK Černošice pořádala již třetím rokem letní tenisové campy
pro mládež. Letos se konaly ve dvou termínech, a to na konci července a na konci srpna. Zájem mladých tenistů byl veliký, obou
soustředění se zúčastnilo více než 70 dětí
nejen z Černošic, ale i z blízkého okolí.

týna a ve smíšené kategorii staršího žactva
překvapivě všechny kluky porazila Aneta
Müllerová. Vedle vítězů je však třeba pochválit všechny zúčastněné borce za výbornou morálku při trénincích, která obzvlášť
během červencových veder byla nezbytná.

Čas mezi trénováním byl na campech vyplněn mnoha jinými sportovními aktivitaMladí tenisté byli rozděleni do tří kate- mi a spoustou her. Rovněž tak bylo po celý
gorií – začátečníci, mladší žactvo a starší den zajištěno skvělé stravování, za což patří
žactvo. Poslední den červencového sou- velké poděkování rodině Morávkových. Za
středění se konal turnaj, na kterém v kate- rok ve stejných termínech se těšíme na
gorii mladších žáků zvítězil Filip Kudrna, shledanou.
v kategorii mladších žaček jeho sestra KrisMgr. Tomáš Frýda, Tenisová škola Černošice

Zleva trenéři Katka Hlaváčková, Tomáš Frýda, Marek Bartoš. Zprava Jakub Morávek, Pavlína
Morávková (program, dozor), Martin Holoubek (trenér) a děti červencového soustředění.
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Vzpomínka na XIV. Všesokolský slet
Tělocvičná jednota Sokol Černošice zve
všechny své příznivce do ClubKina, kde se
17. listopadu od 14.00 uskuteční promítání
videozáznamů ze XIV. Všesokolského sletu, který se konal první červencový týden
v Praze.
Česká televize sice v přímém přenosu
uváděla II. program sokolského sletu (tj.
odpolední program z 6. 7. 2006), ale I. program (večerní z 5. 7. 2006) měli možnost
shlédnout pouze návštěvníci tohoto večera
přímo na Strahově. Večerní program byl

zcela jinak koncipován a jeho shlédnutí na
videonahrávce určitě udělá radost těm, kteří
neměli možnost vidět ho na vlastní oči.
Tělocvičná jednota zakoupila sletové
nahrávky a ráda by je předvedla všem zájemcům. Materiál je ale na několik hodin
promítání, takže bude nutno rozdělit jej na
několik bloků.
17. listopadu bychom promítli I. programový blok a podle zájmu bychom se dohodli
na dalším. Srdečně zveme všechny zájemce.
Za výbor jednoty Hana Fořtová

Župní přebor v sokolské všestrannosti předškoláků

Tělocvičná jednota Sokol Černošice
byla pověřena uspořádáním závodu Župy
Jungmannovy pro kategorii předškolních
dětí. V sobotu 14. října se do Černošic sjelo
na šedesát dětí z devíti sokolských jednot.
Vedle čtrnácti černošických se závodu zúčastnily děti z Dobřichovic, Dobříše, Jinců,
Hlásné Třebaně, Komárova, Příbrami, Milína a Roztok.

Děti byly rozděleny do dvou kategorií
– rok 2000 a mladší (2001 a 2002). Všechny děti závodily v atletice (běh, hod, skok)
a míčovém trojboji (kop na bránu, hod do
koše, hod do branky), v gymnastice jich
vzhledem k náročnosti sestav a minimu
času k jejich nacvičení byla asi třetina.
Černošické děti se rozhodně neztratily.
Získaly dvě stříbrné medaile (Pavel Mysliveček v míčovém trojboji
a Matyáš Pavlík v atletice)
a dvě bronzové medaile
(Julie Bergmannová v atletice a Matyáš Pavlík v míčovém trojboji). Ostatní
děti se umístily v horní polovině výsledkové listiny.

foto Martina Řehořová

Závody se konaly za pěkného slunečného počasí,
takže kromě gymnastiky se
všechny ostatní discipliny
prováděly na hřišti. Všichni
ocenili příjemné prostředí
na hřišti i zahradě a nešetřili chválou na průběh
závodů. Organizátory zase
hřál dobrý pocit z úspěšné
Hana Fořtová
akce.
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Přijďte společně oslavit čtvrté narozeniny Clubu Kino
Čtvrtý narozeniny? Pro někoho to není moc.
Třeba bejby. Je ještě mrňavý, jakž takž chodí,
celkem obstojně mluví, starosti žádný a o názoru na svět se ještě nedá mluvit. Všichni ho mají
rádi, udělají pro něj první poslední. To takovej
hudební klub je úplně něco jinýho. Pro ten je to
pořádný kus hodně hrbolatý cesty, kde pro vás
nikdo neudělá první, natož poslední. Hledání tý
správný cesty a názoru stojí hodně sil. A né vždy
se setká s vřelým přijetím od kolemjdoucích, kteří otevírají oči bohužel hlavně při nějakém tom
zaškobrtnutí.
Po několika zaškobrtnutích a hledání vlastního názoru se vše vrátilo k podstatě
slůvka obsaženého v názvu samém. Club je
místem nenucené zábavy, nenucené pohody,
nenucených setkání. Tam prostě nenuceně
přijdeš, potkáš či nepotkáš známé, nenuceně
zůstaneš, a když chceš, tak prostě nenuceně
odejdeš. To je teď Club Kino, který si za ty
čtyři roky vytvořil důstojné jméno jak mezi
umělci, tak v řadách těch kolemjdoucích,
a městu rozhodně ostudu nedělá. Stal se
vyhledávaným místem pro prezentaci
rozličných uměleckých názorů a jejich
nositelé se sem rádi vracejí.
Vrcholem produkčního snažení byl letošní
koncert světově uznávaného kytaristy Hirama
Bullocka. S ním si však nezadal festival Jazz
Černošice s Jiřím Stivínem a Janou Koubkovou
či pravidelná-nepravidelná sezení s Pavlou
Petrákovou Slancovou, jejími filmy a hosty
– Kristiánem Kodetem, Ivanem Medkem,
Zdeňkem Srstkou a herci Karlínského divadla.
A co třeba 2. ročník hudební soutěže Šiba Music
Chance, kde se představilo 32 mladých skupin
či obrazové a audio záznamy živých vystoupení
interpretů (Jiří Korn a Rebels, Ivan Hlas, Ivo
Jahelka, Bobby Houda či Bublifuck).
Klub ale nezůstává jen při hudebních
produkcích. Své místo tu má i divadlo se
skvělými představeními žáků paní Ivety
Duškové, hrají se zde představení pro
děti místních škol a školek a naopak děti
představují své projekty veřejnosti. Své diváky
si našlo i filmové plátno. Těší nás, že čtvrtý rok
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zaznamenal vyšší návštěvnost na české filmy
oproti filmům americké produkce.
Čím si ale místní kolemjdoucí dobrou vizitku
nedělají? Že i přes zajímavou programovou
nabídku je celkový počet jejich zastavení malý.
Pravda, konkurence je tvrdá. Televizní seriály
na plazmových obrazovkách, domácí 5.1, 6.1,
7.1 a kdo ví kolik ještě jedna kina, počítače,
internet, 3D puzzle, pohodlné gauče, bačkory,
vyhřívané bazény a spousta dalšího. To musíme
chápat, že je těžké opustit tento svět a jít pěšky
několik kroků do klubu na živé představení
skvělých herců a hudebníků, kteří vystupují
mnohdy pouze za cesťák!!!
Přesto, nebo právě proto, to všechny kolem
ClubKina zatím baví a srdečně zvou všechny na
čtvrté narozeniny, které se konají 16. listopadu
od 20.30. Krom dalších uslyšíte a uvidíte
Bugles – Beatles revival, krásné holky Toffees
s písničkami 50. a 60. let. Přijďte na chvíli do
doby, kdy to všechno bylo doopravdy a kdy
klubům nekonkurovala televize, internet
a domácí kino.
Petr Váňa

z radnice

100. schůze rady města
ze dne 20. září 2006
Odbor investic a správy majetku

• rada souhlasí se stavbou podzemního kabelového vedení NN pro Centrum Vráž

• rada

nesouhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 5541 v ulici Chilské
– v dané lokalitě platí stavební uzávěra

• rada

souhlasí se stavbou oplocení u domu
č. p. 328 v ulici Vrážské a Riegrově a doručuje
vybudované oplocení osadit stálezelenou neopadavou zelení

• rada města souhlasí s vybudováním komunikace v ulici Žatecké

• rada města ve věci Oprava povrchu komunikace Na Višňovce ukládá OISM navrhnout
vhodné technické řešení (v současné době
nemá město k dispozici finanční prostředky
na provedení opravy komunikace); rada navrhuje zařadit opravu komunikace Na Višňovce
do plánu investic pro rok 2007

• rada

města ve věci Úprava povrchu ulice
Pod Višňovkou souhlasí s návrhem odpovědi žadatelům – s fy Strabag byla projednána
úprava vjezdu z ulice Slunečné do ulice Pod
Višňovkou v ploše cca 60 m položením živičného povrchu; celou záležitost se současným
povrchem ulice Pod Višňovkou – jemná šotolina – je třeba řešit po nastávající zimě, tj. na
jaře 2007

• rada

města ukládá OISM zajistit stavební
povolení k realizaci parkoviště v ulici Dr. Janského – u Berounky

• rada

města ve věci Úprava pozemku parc.
č. 1682/80 – ulice Měsíční konstatuje, že
v současné době nebude realizovat komunikaci v této lokalitě a souhlasí s provizorní
úpravou povrchu komunikace na náklady
žadatelky

• I. rada města souhlasí s podpisem smlouvy

fy City Plan na vyprojektování chodníku ve

Vrážské ulici; II. rada ukládá OISM průběžně
předkládat návrhy řešení radě (do PD musí
být zapracovaná již schválená studie výsadby
alejových stromů); cena za projektové práce
činí 47 600 Kč vč. DPH

• rada

města souhlasí s tím, aby správu bytů v majetku města vykonávala firma Eloca
podle předložené nabídky (cena pro jednu
bytovou jednotku 215 Kč/měsíc bez DPH

• rada

města souhlasí s převedením částky
833 000 Kč na vybudování povrchu poloviny
vozovky v ulici Vrážská v rozpočtu z roku
2006 do roku 2007 (povinností města je realizovat nový živičný povrch na jedné polovině vozovky – nejen nad výkopovou rýhou
– v délce cca 400 m. OISM proto navrhuje
tento definitivní povrch vybudovat po zimě,
tj. v dubnu 2007; znamená to v rozpočtu převést částku 833 000 z r. 2006 do r. 2007)

• I.

rada souhlasí s převodem finančních
prostředků zbylých z rekonstrukce kotelny
na účet společenství vlastníků bytových jednotek domu č. p. 1061 a 1062 – Riegrova ulice
a doporučuje tento převod zastupitelstvu
ke schválení; II. rada souhlasí s uhrazením
příspěvku za 2 byty ve vlastnictví města do
fondu společenství vlastníků v celkové výši
9 000 Kč

• I. rada

souhlasí s podpisem smlouvy o dílo č. 232/DCDM/06 s firmou Strabag, a. s.
– rekonstrukce komunikace Riegrova včetně
mostku přes Švarcavu

• rada ve věci soudního sporu o MŠ v Husově

ulici ukládá právničce města jednat s Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových
o společném podání ústavní stížnosti (město
obdrželo Usnesení Nejvyššího soudu ČR ve
věci soudního sporu o MŠ v Husově, který
označil podané dovolání za nepřípustné;
město Černošice má ještě možnost v případě
dohody s Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových – hlavní účastník řízení – podat k Ústavnímu soudu ČR ústavní
stížnost); rada pověřuje starostku a právníka
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z radnice
města jednáním se zástupci majitelky ve věci
zajištění zachování MŠ Husova ve stávající
budově do konce školního roku 2006/2007
Odbor kancelář starosty
• rada města souhlasí se zněním návrhu
Nájemní smlouvy s Českou poštou, s. p. na
prostory v ulici Poštovní č. p. 228
Finanční odbor
• rada města bere na vědomí informace o počtu dětí s trvalým bydlištěm v Černošicích od
organizací, které obdržely finanční prostředky z grantu pro práci s mládeží v roce 2006,
a doporučuje příslušné komisi s informací
dále pracovat
• rada města schvaluje vyřazení drobných
předmětů operativní evidence z evidence majetku MŠ Husova podle předloženého návrhu
• rada města nesouhlasí s odkladem splatnosti pokuty uložené Odborem životního prostředí dle žádosti obce Dobřichovice a ukládá
vedoucímu finančního odboru provést kroky
k urychlenému vymožení pohledávky
Odbor dopravy
• rada ve věci Prodloužení svodidel na
ul. Radotínská ukládá realizovat druhé řešení (v rámci dalšího bezpečnostního opatření bylo navrženo a projednáno umístění
dopravního značení 4 kusů Z3 „Vodicí tabule“ s Policií ČR a SÚS Kladno s kladným
stanoviskem; osazení dopr. zn. provede SÚS
Kladno na základě již vydaného stanovení
úpravy dopravního značení)
• rada města ukládá odboru dopravy předložit návrh smlouvy na zpracování PD – studie
řešení bezbariérového přístupu zastávky nádraží Mokropsy prodloužením perónu směrem k ulici Říční
• rada města ve věci Měření hluku z železniční dopravy souhlasí s tím, že měření bude
provedeno v termínu po 15. 10. 2006, po
dohodě s žadateli. Výsledky zpracované Zdravotním ústavem se sídlem v Kolíně budou
následně předloženy radě
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• rada

vydává nařízení města Černošice
č. 4/2006, kterým se stanovuje seznam silnic III. třídy, na nichž se v zimním období
r. 2006/7 nezajišťuje schůdnost a sjízdnost
odstraňováním sněhu a náledí, a zrušuje
se nařízení č. 2/2005, kterým se stanovuje
seznam silnic III. třídy, na nichž se v zimním období 2005/6 nezajišťuje schůdnost
a sjízdnost

Odbor stavební úřad
• rada města vydává nařízení obce č. 5/2006,
kterým vyhlašuje stavební uzávěry pro část
území města Černošice, která je v platném
územním plánu sídelního útvaru Černošice
vymezena jako záplavové území (inundace
Q 100)
Technické služby
• rada města nesouhlasí s výsadbou dvou
stromů do prostoru chodníku Vrážská
u č. p. 335 dle návrhu žadatelů; s ohledem na
bezpečnostní situaci, na infrastrukturu uloženou pod povrchem chodníku i s ohledem na
vrchní vedení žádá rada předložení alternativního řešení umístění stromů
• rada města ve věci Oprava ulic Husova
a Mokropeská souhlasí s navrhovaným postupem (vedoucí OTS navrhuje zrušení rozhodnutí z 97. zasedání rady města o celkové
opravě ulic Mokropeská a Husova a pro letošní rok ukončení spolupráce s firmou Vialit;
potřebné opravy provést vlastními silami a na
úseky, které nedokáže provést Odbor technických služeb vlastními silami, navrhuje objednat firmu Strabag, která vyhrála poptávkové
řízení na opravu výřezy)
• I. rada ve věci Poškození majetku města
ukládá TS oplotit objekt bývalé provozovny
Dipra; II. rada ukládá městské policii sledovat pohyb osob v objektu a v případě zjištění
problémů přistoupí rada k výpovědím smluv
s nájemci (v areálu OTS došlo v poslední době k pohybu neznámých osob narušujících
soužití s okolními občany)

z radnice
Odbor kultury
• rada ve věci Pronájem prostor v bývalé
provozovně Dipra souhlasí s tím, aby již
schválené částky za pronájmy jednotlivých
prostor zahrnovaly i úhrady za služby spojené
s nájmem (voda, plyn, elektřina); rada ukládá
vedoucímu OK vyhodnotit náklady zaplacené
za služby v poměru k vybraným nájmům

oddělený pruh by měl být alespoň vysypán
štěrkem, případně upraven sialitem.

Z komise dopravní a bezpečnostní
Návrh řešení křižovatky Vrážská – Husova
– Dobřichovická – Mokropeská
Komise souhlasí s upravenou studií řešení
křižovatky, zpracovanou společností City Plan,
a doporučuje ji k realizaci.
• I. rada souhlasí s předloženým řešením křižovatky Vrážská – Husova – Dobřichovická
– Mokropeská; II. rada ukládá OISM připravit
zadání výběrového řízení a o realizaci úpravy
této křižovatky jednat s Krajským úřadem
Středočeského kraje (T: 2 měsíce)
Návrh řešení křižovatky Riegrova – Karlštejnská a ulice Riegrova
Komise souhlasí s upravenou studií řešení
křižovatky, zpracovanou společností City
Plan, a doporučuje ji k realizaci
• rada souhlasí s předloženým řešením křižovatky Riegrova – Karlštejnská a ulice Riegrova
(křižovatka bude realizována v rámci realizace Centra Karlštejnská)
Návrh TS na provedení provizorního chodníku
v horní části Mokropeské ulice
S ohledem na zvýšení bezpečnosti dětí po
cestě z Vráže do školy bylo již dříve schváleno
vybudování chodníku v horní části Mokropeské ulice (mezi Vrážskou a Školní); protože
z finančních důvodů nebude chodník nyní realizován, navrhují TS oddělit pruh za krajnicí
vozovky jako provizorní chodník s využitím
plastových silničních zábran plněných vodou;
komise doporučuje využít k oddělení chodníku betonové zábrany s kovovými sloupky, které byly použity ve spodní části ulice Vrážská;

Vlastní iniciativa komise

• I.

rada pověřuje TS realizovat provizorní
chodník v horní části ulice Mokropeské s použitím zábran se sloupky; II. rada ukládá OD
navrhnout dopravní řešení na křižovatce ul.
Školní a Mokropeská s ohledem na chodce
(T: 2 týdny)
Otázka zvýšení nejvyšší povolené rychlosti
v Černošicích

Platnost novely zákona o provozu na pozemních komunikacích vedla k většímu respektování dopravních předpisů a k celkovému
snížení rychlosti v obci většinou řidičů; kvůli
zpomalování plynulosti dopravy navrhla
městská policie zrušení zóny s omezením
rychlosti na 40 km/h; přinejmenším by bylo
vhodné zvýšit rychlost alespoň v úseku při
vjezdu od Radotína; komise doporučuje radě
zvážit dvě varianty:
a) zrušit zónu a ponechat omezení na 40 km/h
pouze v okolí ZŠ a MŠ a v místech, kde zůstalo omezení rychlosti z dřívější doby
b) zónu ponechat, ale posunout její začátek
a konec do prostoru mezi zbrojnici SDH
Černošice a ulici Sadovou
m I. rada nesouhlasí se zrušením 40 km/h;
II. rada pověřuje odbor dopravy projednat
s příslušnými orgány posunutí začátku a konce zóny (T: 1 měsíc)
Bezpečná cesta do školy – v ulici K Lesíku
Komise pozitivně hodnotí vybudování chodníku v ulici K Lesíku; k dokončení bezpečné
cesty navrhuje ještě doplnit propojení s dalšími přístupovými chodníky. Jde o následující
opatření:
· krátký úsek pod příjezdem k jídelně, podél
plotu u hřiště, až na úroveň chodníku na
protější straně
· zřízení přechodu pro chodce mezi těmito
chodníky
· obloukový úsek chodníku na vnitřní straně
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z radnice
zatáčky v křižovatce Dr. Janského – K Lesíku, aby bylo umožněno vytvoření přechodu pro chodce na nový chodník v ulici
K Lesíku a na druhé straně na chodník na
Dr. Janského
· zřízení dvou přechodů pro chodce (K Lesíku – dolní část, Janského)
• I. rada pověřuje OISM projednat s majitelem
pozemku možnost vybudování úseku chodníku; II. rada pověřuje TS realizací chodníků
(předně v horní části – T: 6 měsíců); III. rada
pověřuje odbor dopravy projednáním navržených přechodů s Policií ČR; chodník na
ul. Školní směrem k ul. Pardubické (na místě
vhodném k výstavbě chodníku – T: 1 měsíc)
Průjezd ulicí Pod Višňovkou
Po dokončení nového úseku mezi ulicemi
K Višňovce a Slunečnou se ulice Pod Višňovkou stala frekventovanější spojkou směrem
k ulici Dr. Janského; zvýšenému provozu
neodpovídá stav křižovatky v ulici K Lesíku a zatáčky před hřbitovem, kde se sotva
vyhnou dvě auta a ohrožena je i bezpečnost
chodců.
Komise doporučuje provést odstranění nánosů hlíny a prořezání stromů na vnější straně
zatáčky, částečné stržení břehu na vnitřní straně zatáčky a dosypání okraje kamenivem. To
umožní bezpečnější vyhýbání aut i chodců.
• rada pověřuje TS realizací uvedených opatření v ulici Pod Višňovkou (T: 1 měsíc)
Parkování u Mokropeské pekárny
Po zrušení prodejního místa pekárny parkují
někteří řidiči v tomto místě, vpodstatě na
chodníku, těsně za hranicí křižovatky; vzhledem k tomu, že vozidla parkují také na druhé
straně vozovky, není vyhýbání protijedoucích
vozidel v zatáčce Dr. Janského bezpečné.
Komise doporučuje umístit značku „Zákaz
zastavení“ ve směru od přejezdu před zúžené
místo (zeď s bývalým prodejním okénkem pekárny). Naopak rozšířená proluka před tímto
úsekem by mohla být využita pro vytvoření
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kolmých nebo šikmých stání (bude-li souhlasit majitel pozemku).

• I. rada pověřuje projednáním odbor dopra-

vy a TS umístěním značky Zákaz zastavení
před zúžené místo v zatáčce ulice Dr. Janského ve směru od žel. přejezdu (T: 1 měsíc);
II. rada pověřuje odbor dopravy projednat
s majitelem pozemku (bývalé stanoviště kontejnerů u pekárny) možnost zřízení parkovacích stání; v případě souhlasu rada pověřuje
TS vyznačením šikmých nebo kolmých stání
(T: 1 měsíc)
Rekonstrukce můstku v Riegrově ulici
Rekonstrukce můstku, po kterém denně projíždí mnoho aut a školní autobus, by dříve
nebo později musela být provedena. Zimní
období by můstek dále narušilo a ceny prací
budou v budoucnu jedině stoupat; vzhledem
k havarijnímu stavu můstku komise jednoznačně doporučuje neprodleně realizovat
jeho celkovou rekonstrukci.
Komise doporučuje radě znovu zařadit tento
bod na program nejbližšího zasedání zastupitelstva.

• rada města ukládá OISM zadat zpracování

projektové dokumentace ke stavebnímu povolení Plynové přípojky – hasičské zbrojnice
SDH Černošice i SDH Mokropsy a zajistit
stavební povolení

• rada

města ve věci Mimoúrovňové křížení
trati a silnice II/115 ukládá Stavebnímu úřadu
připravit dopis MD a ŽDC ve věci mimoúrovňového křížení (T: 1 měsíc).

101. schůze rady města
ze dne 4. října 2006
Odbor investic a správy majetku

• I. rada souhlasí s rekonstrukcí a přístavbou

rodinného domu č. p. 562 na Masopustním
náměstí; II. rada souhlasí s udělením výjimky
ze stavební uzávěry

• rada souhlasí s rozšířením kabelové sítě NN

z radnice
v ulici Vrážské podle předložené situace za
podmínky, že chodník bude uveden do původního stavu

a bytů za období od února do září t. r. ve výši
800 Kč

souhlasí se stavbou rodinného domu
na pozemku parc. č. 1584/5 v ulici Dobřichovické

souhlasí s vybudováním kanalizační a plynové přípojky k pozemku parc. č. 3732 v ulici
Slunečné za předpokladu, že nebude v žádném případě narušen povrch komunikace

• rada

• rada souhlasí s úpravou projektu střechy bytového domu u křižovatky ulic Dobřichovická
a Slunečná podle upravené dokumentace

• rada

nesouhlasí s navrženým dělením pozemků parc. č. 2917/23, 24, 25 – podle předloženého návrhu – požaduje minimální výměru
nově oddělených pozemků 1 200 m²

• rada

ve věci úprava povrchu komunikace
Berounská ukládá OISM seznámit navrhovatele s předpokládanými náklady a projednat
spoluúčast minimálně ve výši 25 procent
(navrhovatel vznesl dotaz, zda a kdy se počítá
s úpravou povrchu ulice Berounské – alespoň v úseku mezi Všenorskou a Mosteckou
s tím, že vlastníci přilehlých nemovitostí by
byli ochotni na nový povrch finančně přispět; uvažovaný úsek je dlouhý 180 m, plocha
komunikace činí 900 m², tloušťka zámkové
dlažby pro komunikaci je 10 cm; dle v současnosti platného ocenění materiálu včetně
podloží vychází cena 1 000 Kč/m², tedy cena
uvažovaného úseku 900 000 až 1 000 000 Kč
bez DPH.

• rada souhlasí s přijetím cenové nabídky fy
Elektromontáže na přeložku kabelu v ulici
Školní ve výši 27 772 Kč

• rada ve věci Výstavba chodníku v ulici Ra-

dotínská ukládá OISM navrhnout provizorní
řešení – město v současné době nemá k dispozici finanční prostředky na vybudování
chodníku v této ulici

• rada souhlasí s prodloužením nájemní
smlouvy žadateli na byt v Karlštejnské č. p. 259
o 1 rok
• rada

souhlasí s tím, aby vlastníkům bytových jednotek v domě č. p. 1061 a 1062
v Riegrově ulici byla účtována správa domu

• rada neuděluje výjimku ze stavební uzávěry;

• rada

souhlasí s podáním žádosti o úplatný převod pozemků PK č. parc. 282/1-díl
2 (975 m²), 282/3-díl 2 (1.384 m²), 282/5-díl
2 (5.655 m²), 282/5-díl 3 (2.765 m²), 282/5-díl
4 (60 m²) a 367/1- díl 2 (221 m²) v k. ú. Černošice od Pozemkového fondu ČR za odhadní
cenu cca 1 006 260 Kč (lokalita okolo chatové
osady Na Vírku, Na Pískách okolo Radotínské
ulice)

Finanční odbor

• rada souhlasí s výší odpisů MŠ Husova pro

r. 2006, jejímž zřizovatelem je město Černošce, dle návrhu (12 628 Kč)

• rada

souhlasí s navýšením rozpočtu MŠ
Topolská na úhradu mezd ve výši 200 000 Kč
z rozpočtu kapitoly MŠ (bylo již zahrnuto do
rozpočtového opatření)

• rada schvaluje soubor rozpočtových opatření č. 6/2006

Odbor kancelář starosty
• rada ve věci Žádost o udělení výjimky
– žádost MŠ Topolská, souhlasí s udělením
výjimky z počtu dětí podle § 23, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním vzdělávání
– 2 děti na jednu třídu

• rada

Odbor sociálních věcí

bere na vědomí Přehled poskytování
pečovatelské služby, dodaný Farní charitou
Neratovice

Technické služby
• rada bere na vědomí, že fy Vialit oznámila
pro letošní rok ukončení prací prováděných
na území města – výsprava komunikací. OTS
oslovil fy Strabag s žádostí o vypracování
kalkulace na položení asfaltového povrchu
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z radnice
ul. Smetanova; realizace ul. Smetanova musí
však být provedena včetně dešťové kanalizace

Odbor dopravy
• rada souhlasí s podpisem smlouvy včetně
dodatků k zajištění dopravní obslužnosti na
linkách PID č. 315, 414, 415 a 601

• rada

Odbor stavební úřad

ukládá vedoucímu Stavebního úřadu
projednat podmínky smlouvy na vyhotovení
regulačních plánů: Sosnová – Javorová a Smetanova – U Dubu

Různé
• rada ukládá OISM připravit návrh plánu investic a doporučuje, aby do plánu investic pro
rok 2007 byla zahrnuta oprava ul. Rumunské
Z investiční komise

• rada konstatuje, že město v současné době
nemá k dispozici finanční prostředky na rekonstrukci částí komunikace Karlická a firma
Skanska nebyla schopna zajistit včasnou realizaci svého podílu závazku

• rada bere na vědomí přehled využívání hřišť
v Černošicích

• rada souhlasí s podpisem dohody o poskyt-

nutí parkovacích míst (SK Černošice – zimní
stadión)

cování od České spořitelny, a. s. souhlasí
s otevřením kontokorentního úvěru pro
další roční období jako formy krátkodobého
úvěrového financování a ukládá pí starostce
zajistit smluvní realizaci

• zastupitelstvo

ve věci Rozpočtové opatření
č. 5/2006 nepřijalo protinávrh usnesení předložený Ing. Pajgrtem: z návrhu rozpočtového
opatření č. 5 vyřadit položku odklad realizace
rekonstrukce Karlická a přehodnotit zbytek
položek s ohledem na financování a soubor
předložených rozpočtových opatření č. 5/2006
schválilo

• zastupitelstvo ve věci Havarijní stav mostku

přes Švarcavu; rekonstrukce komunikace Riegrova (úsek Poštovní – Karlštejnská) a platby
dle splátkového kalendáře po dobu čtyř let
nepřijalo protinávrh usnesení předložený panem Strejčkem: Zastupitelstvo města Černošice
žádá radu města, aby návrh na rekonstrukci
komunikace Riegrova doplnila před jeho předložením zastupitelstvu města ke schválení o výši
celkových finančních nákladů rekonstrukce,
způsob financování a rozpočet akce a schválilo
rekonstrukci komunikace Riegrova v úseku
od ulice Poštovní k ulici Karlštejnské včetně
rekonstrukce mostku přes Švarcavu, financovanou podle splátkového kalendáře navrženého firmou Strabag, a. s. po dobu čtyř let

• rada ukládá komisi dopravní a bezpečnost- • zastupitelstvo souhlasí s podpisem Smlouvy
ní projednat možnost částečného zneprůjezdnění ulice U Mlýna.

• rada

souhlasí s podpisem dohody o partnerství k akci Komunitní plán sociálních
služeb města Libčice nad Vltavou v rámci
grantového schématu SROP, opatření 3.2

• rada souhlasí s podpisem smlouvy – přijetí
grantu z Fondu kultury Středočeského kraje
(nákup hudebního nástroje – Masopust).

Zasedání zastupitelstva
konané 18. září 2006
• zastupitelstvo
24

ve věci Krátkodobé finan-

o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene mezi společností ČEZ Distribuce, a. s. (budoucí oprávněný z věcného břemene) a městem Černošice (budoucí povinný z věcného
břemene) na nové kabelové vedení kNN na
pozemcích č. parc. PK 493/10 a PK 717/4 v k.
ú. Černošice za jednorázovou úplatu 6 150 Kč

• zastupitelstvo

souhlasí se zněním Smlouvy
o spolupráci a podmínkách při provedení
výstavby stavby pro zajištění infrastruktury
v Černošicích v lokalitě Lada se společností
VV Servis – REAL, spol. s r. o.; II. zastupitelstvo souhlasí se zněním Smlouvy o uzavření
budoucí darovací smlouvy

• zastupitelstvo ve věci Návrh 4. změny územ-

ního plánu sídelního útvaru Černošice; Obecně závazná vyhláška města Černošice 7/2006,
kterou se vyhlašuje závazná část 4. změny
územního plánu sídelního útvaru Černošice,
mění a doplňuje vyhláška č. 8/2003 města Černošice ve znění pozdějších předpisů nepřijalo
návrh usnesení předložený panem Strejčkem:
Zastupitelstvo města Černošice se domnívá, že
existují důvody pro vyloučení z projednávání
a rozhodování týkajícího se bodu programu
„Návrh 4. změny územního plánu sídelního
útvaru Černošice; Obecně závazná vyhláška
Města Černošice 7/2006, kterou se vyhlašuje
závazná část 4. změny územního plánu sídelního útvaru Černošice, mění a doplňuje vyhláška
č. 8/2003 Města Černošice ve znění pozdějších
předpisů“ u těchto zastupitelů: Michala Jirouta,
Aleše Rádla, Petra Pánka, Jiřího Řehoře a vylučuje je z projednávání a rozhodování tohoto
bodu.

• zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o projednání návrhu 4. změny územního plánu
sídelního útvaru Černošice s vyhodnocením
všech stanovisek a připomínek
• zastupitelstvo

bere na vědomí stanovisko
nadřízeného orgánu územního plánování
k návrhu 4. změny územního plánu sídelního
útvaru Černošice

• zastupitelstvo bere na vědomí informaci, že
vlastníci dotčených pozemků a staveb v zákonem stanovené lhůtě neuplatnili námitky
a nesouhlasy s vyřízením námitek k návrhu
4. změně územního plánu sídelního útvaru
Černošice
• zastupitelstvo schvaluje 4. změnu územního

plánu sídelního útvaru Černošice a vymezuje
závaznou část 4. změny územního plánu sídelního útvaru Černošce, uvedenou v příloze
č. 3 tohoto usnesení včetně jejího územního
vymezení v grafických přílohách

• zastupitelstvo

schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 7/2006, kterou se vyhlašuje závazná část 4. změny územního plánu sídelního

z radnice
útvaru Černošice, mění a doplňuje vyhláška
č. 8/2003 města Černošice ve znění pozdějších předpisů

• zastupitelstvo rozhodlo o pořízení regulačních plánů pro části území dotčené nařízením
města Černošice č. 1/2006 o stavební uzávěře,
které jsou zahrnuty ve čtyřech regulačních
výkresech z 09/2005 označených jako: Lokalita Z4-11, Z4-2, lokalita Z4-10, Z4-3, lokalita
Z4-6 a lokalita Z4-23, Z4-5; bude upuštěno od
zpracování konceptu řešení regulačních plánů
s tím, že zadání regulačních plánů bude v souladu s projednanými urbanistickými studiemi,
které byly pro tyto lokality vypracovány
• zastupitelstvo rozhodlo o pořízení regulačních plánů pro dvě části území dotčené nařízením města Černošice č. 2/2006 o stavební
uzávěře; první území je ohraničeno ulicí Javorovou (na části pozemku č. parc. 3829/3 a na
části pozemku č. parc. 3934), ulicí Sosnovou
(na pozemku č. parc. 1609) a ulicí Dobřichovickou (na části pozemku č. parc. 6170/1);
druhé území je ohraničeno ulicí Alešovou (na
pozemku č. parc. 1561), ulicí Werichovou (na
pozemku č. parc. 4099/30), ulicí U Dubu (na
části pozemku č. parc. 4100) a ulicí Smetanova (na části pozemku č. parc. 1352)
• zastupitelstvo

ve věci Návrh 3. změny
územního plánu sídelního útvaru Černošice;
Obecně závazná vyhláška města Černošice
....../2006, kterou se vyhlašuje závazná část
3. změny územního plánu sídelního útvaru
Černošice, mění a doplňuje vyhláška č. 8/2003
města Černošice ve znění pozdějších předpisů přijalo návrh usnesení předložený panem
PhDr. Jiroutem: Z důvodu nejasností o záměrech Českých drah navrhuji odložit hlasování
o tomto bodu do doby získání definitivního
rozhodnutí Českých drah o vedení koridoru.

• zastupitelstvo města přijalo návrh usnesení
předložený paní starostkou: Zastupitelstvo
ukládá radě města učinit dotaz na Správě železniční a dopravní cesty o trase vedení 3. koridoru
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Pravěká řeka Berounka

Když se podíváme na svah, který mezi Kazínem a Zbraslaví stoupá na hřeben Brd, jsou
v terénu patrné stupně, jako by z údolí Berounky k Cukráku vedlo nějaké obří schodiště.
Jsou to tzv. říční terasy – pozůstatky dávných říčních koryt.
Možná by obyvatele Vráže nenapadlo, že je- bylo v té době asi 80 metrů pod povrchem.
ho dům patrně stojí uprostřed širokého řečiš- Řeka se musela do současné pozice postupně
tě, v němž proudila voda pravěké Berounky. zahloubit a při tom odnést obrovské množMísto, kde se dnes nacházejí Dolní Černošice, ství horninového materiálu. Celý proces

1 Pozice terasových akumulací v oblasti mezi Černošicemi a Zbraslaví. Povrch terasy se
v terénu nemusí morfologicky projevit. Stratigrafie jednotlivých akumulací je na obrázku 2.
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vytváření údolí trval vzhledem k lidskému
životu nepředstavitelně dlouho – asi milión
let, avšak z hlediska geologického času, jehož
mezníkem je zrození planety Země, je vytvoření údolí Berounky (ale i ostatních českých
řek) pouhým okamžikem. Pro pochopení vývoje údolí Berounky během tohoto krátkého
a nejmladšího období historie Země – čtvrtohor – je nezbytné studium říčních uloženin
tvořících terasové stupně na svazích údolí.
Jejich prostorové rozložení na nejdolnějším
toku je znázorněno na obrázku 1.
Říční terasy
Zbytky říčních uloženin v různých výškách na svahu údolí, které často tvoří terénní
stupně, nazýváme říční terasové akumulace.
Těleso terasy tvoří horninové úlomky uložené proudící vodou v říčním korytě. Takové
uloženiny poznáme podle typických znaků,
které jsou výsledkem fyzikálních hydrodynamických zákonitostí. Charakteristické pro
takové uloženiny je zaoblení valounů, z nichž
ty ploché jsou na sebe doškovitě poskládány. Zkuste si po povodni odkopat odkryv
v některém písečném tělese na břehu řeky
nebo v korytě a uvidíte patrně některý druh
šikmého zvrstvení. V terasových uloženinách
se nenacházejí znaky typické pro meandrující
řeku: chybí jemné prachovité a jílovité uloženiny, které sedimentují v nivě mimo říční koryto. Terasové akumulace jsou ale typickými
uloženinami divočících řek. Divočící řeky se
vyznačují velkým objemem transportovaného
a ukládaného materiálu. Dnes je můžeme vidět v podhorských oblastech, kde je větší spád
toků, méně vegetace a dostatek materiálu
k erozi a transportu během sezónních záplav.
Řečiště (koryto) je rozprostřeno přes celou
šíři údolí a tok se tu větví do mnoha dílčích
nestálých kanálů, oddělených tělesy uloženin,
které se tvoří během povodní. A právě v takovém říčním prostředí docházelo v minulosti
k akumulaci terasových uloženin, z jejichž
původního rozšíření dnes zůstaly jen erozní
zbytky.

Proč jsou ale říční uloženiny ve značných
výškách nad řekou ve svahu údolí?
Během vývoje údolí se řeka zařezávala
do svého podloží, přičemž tato její erozivní
činnost byla několikrát přerušena obdobím
usazování transportovaných úlomků, které
vytvořily terasovou akumulaci o určité mocnosti (tloušťce). Terasové stupně jsou tedy
výsledkem erozních a akumulačních cyklů,
přičemž eroze musí být celkově převládající,
aby mohlo dojít k vytvoření údolí.
Činnost toku závisí na rozložení jeho energie (síly). Energie toku, která je dána jeho spádem, se spotřebovává na erozi a přemísťování
(transport) erodovaného materiálu. Spád toku
je ovlivňován vertikálními pohyby pevniny, to
jest tektonicky (výzdvih horstev, vyklenutí nebo pokles oblastí, naklánění terénu atd. Tyto
děje se nohou projevovat v různém měřítku.)
a změnami výšky mořské hladiny, což ovšem
hraje roli pouze v pobřežních oblastech.
Pokud je k dispozici dostatek horninových
úlomků, energie toku se spotřebovává na
jejich transport. Když dojde k poklesu energie toku – např. rozšířením údolí, poklesem
spádu apod. –, transportovaný materiál se
uloží a dochází k jeho akumulaci, říční údolí
se zanáší. Pokud je materiálu k transportu
nedostatek, energie toku se spotřebovává na
boční a hloubkovou erozi nezpevněných uloženin, případně i skalního podloží (přičemž
úlomky hornin unášené proudem působí jako brusivo). To, kolik horninového materiálu
se dostane do vodního toku, závisí na klimatických podmínkách a členitosti reliéfu. Pro
kontinentální, od moře vzdálené oblasti jsou
tedy dva hlavní faktory ovlivňující energetické poměry toku (a tedy jeho erozní a akumulační činnost): klima a tektonika.
Klima je během čtvrtohor velmi proměnlivé. Jak víme, dochází v tomto období ke
střídání dob ledových (glaciálů) a teplejších
meziledových (interglaciálů). Od klimatu
se odvíjí množství srážek, jejich skupenství
(pevné, kapalné), hustota a skladba vegetač-
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ního pokryvu atd. V době ledové je povrch
země zmrzlý, srážky jsou vesměs pevné, vegetace sporá nebo žádná, řeky jsou málo vodné,
jejich průtok se zvětšuje pouze při sezónním
tání. Z hlediska energie říčních toků můžeme
dobu ledovou považovat za klidné období.
V meziledové době je dostatek kapalných
srážek, ale na druhou stranu je vyvinuta
hustá vegetace, která společně s regulační
schopností lužních lesů vyrovnává odtok
vody a omezuje erozi (myšleno pro mírný
klimatický pás). Tedy i dobu meziledovou
můžeme považovat za období erozně-akumulační stability. K narušení energetické stability toku dochází v přechodných obdobích
mezi dobou ledovou a meziledovou a opačně
a s největší pravděpodobností právě v těchto
obdobích dochází k erozním a akumulačním

událostem. Skutečnost je však, jak už to v přírodě bývá, komplikovaná a uvedené schéma
je pouze orientační. Jistá je však vazba terasových akumulací na ledové doby, a proto je
k nim statigrafie (věda řešící vzájemné vztahy
geologických vrstev a jejich souslednost) teras vztahována, jak je patrné z obrázku 2.
Tektonické pohyby způsobují zdvihání či
poklesávání a naklánění území. Zjednodušeně řečeno, pokud se území zdvihá, řeka má
tendenci se zahlubovat. V poklesávajících
oblastech zase dochází k akumulaci uloženin.
Pokud se území pod řekou různým způsobem naklání, řeka se stěhuje ve směru většího
spádu; může tedy úplně změnit směr toku.
Patří se dodat, že české území bylo od konce
třetihor postiženo nakláněním a celkovým
výzdvihem, jak dokazuje úplné přetvoření
třetihorní říční sítě a hluboká
údolí čtvrtohorních toků.
Z principu vývoje terasových
akumulací vyplývá, že akumulace položené nejvýše nad údolím
jsou nejstarší a směrem do údolí
„mládnou“.
Terasy Berounky

2 Stratigrafické schéma zobrazující příslušnost terasových akumulací ke klimatickým výkyvům ve čtvrtohorách.
Hodnoty absolutního stáří jsou orientační, tučné údaje
mají mezinárodní platnost. ! označuje komplex teplých
a studených výkyvů. Mezinárodně uznané údaje o stáří
jsou tučně, ostatní hodnoty jsou pouze orientační.
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Ze
čtvrtohorního
vývoje
Berounky se na svazích údolí
mezi Plzní a soutokem s Vltavou
zachovalo 13 terasových stupňů
plus údolní akumulace. V zájmové oblasti však nejsou zachovány všechny stupně (srovnej
obr. 1 a 2). Při studiu teras se zabýváme vzájemnými vztahy bází
a povrchů reliktů terasových akumulací po celé délce toku, jejich
plošným rozsahem a charakteristickými znaky uloženin. Dobrým
vodítkem při stratigrafickém členění teras jsou uloženiny pokrývající terasy (spraše, svahoviny)
obsahující staré pohřbené půdy.
Problematické bývá určení jejich
absolutního stáří.

z města a okolí
Stručná charakteristika teras Berounky
vypadá takto: Povrchy i báze teras se mírně
uklánějí do údolí; jejich podélný průběh je
v celé délce toku vcelku plynulý, což ukazuje
na malý vliv dílčích tektonických pohybů.
Výškový rozdíl mezi stupni se směrem proti
toku snižuje (tzv. sbíhání teras). Mocnost
terasových akumulací, dnes již redukována
erozí (a těžbou), je 3 až 25 metrů. Akumulace jsou tvořeny písčitými štěrky a písky
různé zrnitosti, přičemž materiál starších
(výše položených) teras je jemnozrnnější
a lépe vytříděný.
Vývoj Berounky
V třetihorách byla říční síť zásadně odlišná od dnešní podoby. Zbytek říčních
uloženin z této doby (miocénu) je v zájmovém prostoru zachován v činné těžebně na
Sulavě (srovnej s obrázky 1 a 2). Předpoklad
V. Dědiny, že Berounka byla ve svrchním miocénu hlavní řekou Čech, se neprokázal.

lze sledovat až od pliocénu. V počátečním
stádiu bylo údolí založeno jako plochá tektonická sníženina (prohyb). Počátkem čtvrtohor řeka protékala převážně v přímočarém
1–2 km širokém mělkém údolí. Zahlubování
toku v období akumulace 1. až 3. terasového
stupně bylo pozvolné, ale již v době akumulace terasy č. 2 se začínají vytvářet zákruty
díky přítomnosti různě odolných podložních
hornin (výběrová eroze). Rychlé zahlubování
toku do horninového podloží nastalo od akumulace 4. terasy – výškové rozdíly mezi následujícími (nižšími) terasovými stupni vzrostly.
Zrychlené zahlubování toku se projevuje také
na Vltavě a Labi a souvisí patrně s rychlejším
výzdvihem území. Při zahlubování docházelo
k zužování údolí, jehož směr se řídil strukturní stavbou a odolností podloží (vrstevnatost,
zlomy, výběrová eroze). Vytvářejí se údolní
meandry (např. Dolní Mokropsy). K poslednímu zahloubení toku a akumulaci uloženin
došlo v reakci na poslední dobu ledovou
– wiselský (würmský) glaciál. Tato údolní
akumulace (tzv. údolní terasa, 7c) je mocná
3–10 m a je překryta nivními sedimenty současné řeky, mocnými asi 3 m.
Terasové stupně na nejdolnějším toku Berounky pod Dolními Mokropsy dokazují zahloubení Berounky během čtvrtohor přibližně o 100 m. Profil údolím v oblasti Dolních
Filip Stehlík
Mokropes je na obrázku 3.

Současná říční sít se začala vytvářet
koncem třetihor. Následkem tektonických
pohybů souvisejících s vrásněním Alp, došlo k vyzdvižení Krušných hor (oligocén/
miocén) a Šumavy (miocén-pliocén). V reakci na tyto události se začala měnit říční
síť a od konce pliocénu je již téměř shodná s dnešní (kromě hloubkového zářezu).
Dobrým příkladem tektonicky podmíněné
změny říčního toku je Vltava, která do spodního pliocénu odtékala k jihu a byla
přítokem Dunaje, změnila
svůj horní tok do dnešního
směru a koncem pliocénu už
je hlavní řekou Čech. Také
Labe, které odtékalo k jihovýchodu na Moravu, postupně změnilo svůj tok do
dnešního směru v době od
konce miocénu a v pliocénu.
Berounka tekla v současném
směru částečně již v miocénu, ale dnešní průběh toku 3 Příčný řez údolím Berounky v linii A–B vyznačené na obr. 1.
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kaleidoskop

Minulá tajenka: Vila v hollywoodském stylu v ulici Pod Horkou

Mezi nejcennější architektonická díla Černošic
se řadí vila č. p. 203 v ulici Pod Horkou, kterou si
nechal postavit obchodník Petr Seidler. Vzhledem
ke skutečnosti, že se nedochovala plánová dokumentace, víme o této stavbě zatím velmi málo.
Vilu realizoval architekt Eduard Rouček. Architekt
Jaroslav Fröhlich ve svém seznamu nejvýznamnějších černošických staveb
uvedl i tento dům a spojil jej se
jménem projektanta Ing. arch.
Bóži Modrého, na kterého
vzpomínají pamětníci jako na
skvělého brankáře národního
hokejového týmu.
Romantická vila č. p. 203 má
v exteriéru i interiéru podobu
španělské haciendy a v širším
záběru se může řadit ke stavbám tzv. hollywoodského stylu. Od poloviny 30.
let 20. století se totiž v romantickém duchu stavělo
v Severní Americe, kde se spojily vlivy španělské
architektury, anglických staveb a v malé míře i japonských rodinných domů s uplatněním přírodních prvků. Jedním z hlavních rysů bylo souznění
architektury s přírodou, uplatnění nízké valbové
střechy, kamenných a dřevěných prvků, oblouků

otevírajících se do zahrady, škrábané omítky, krbové
haly apod. V Hollywoodu vznikla v tomto duchu významná prominentní vilová zástavba, která se stala
vzorem i pro další země. Mezi nejcennější české architektonické soubory v duchu tzv. hollywoodského
stylu patří filmové ateliéry a vily v Praze na Barrandově. Vedle 30. let 20. století se tento styl dostává
do módy i v poválečných letech
a s krátkou přestávkou v 60. letech minulého století. Poslední
česká stavba v podobě španělské haciendy vznikla v 90. letech v Jimramově u Poličky.
Vila č. p. 203 je dochována
v exteriéru a zvláště v interiéru v intaktním stavu. Dům,
významně vkomponovaný do
zahrady, upoutá vedle architektury samé i drobnými uměleckořemeslnými prvky
vysoké umělecké úrovně. Typické jsou zdobné
kované mřížky okenních otvorů, původní dřevěné
okenice či kovaná svítidla. Nejimpozantnější je
rozměrná hala s trámovým vyřezávaným stropem
a krbem. Omítnutá pole stropu mají esovitou
strukturu vykreslovanou prsty do mokré omítky.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Technická norma; prsť; Cikán; franc. přivl. zájmeno – B. Ochoten; 2. část
tajenky; ruská řeka – C. Cop; záměr; cizopasník – D. Těl. cvik; zvyk; podle – E. Přivlast.
zájmeno; ohmatání; amsterdamský sport. klub – F. Potrav. plodina; bouchač – G. Park se
zvířaty; nežli – H. Znak; citoslovce pochopení – I. Květen; bibl. muž. jméno – J. Citoslovce
despektu; avšak – K. Pohyb kyvadla; škrtnutí míče o síť – L. Amant; trať – M. Konec šach.
partie; normovaný vzorek; ohniště – N. Jméno obcí v ČR; vybírat clo; námět – O. Obyvatel doliny; angl. zájmeno; spávat – P. Špaň. člen; vypravěč; Vergiliovo jméno; předložka
– R. Hrdina; 3. část tajenky; hod – S. Území v JAR; batohy.
SVISLE: 1. Hosp. uskupení; nářeč. brambor; angl. soudobý – 2. Jméno; sborové zpěvy; svalovina; žen. jméno – 3. Franc. předložka; 1. část tajenky; iniciály spisovatele Tomana
– 4. Býv. brněnský strojírenský podnik; části žebřiňáků; franc. člen; váček – 5. Název
písmene; chem. zn. olova; SPZ Olomouce; Mišíkova rock. kapela; bílý kov – 6. Zmatky;
zájmeno; druhé největší město v Kolumbii; předložka – 7. Bijec; plošná míra; hnít; amer.
vojenská policie – 8. Zájmeno; zápor; typ Fordu; něm. rudý; franc. mléko – 9. Klid; muž.
jméno; zastar. který; výhra – 10. Psohlavec; 4. část tajenky; podpis vlastní rukou – 11. Ťutínek; odříkání; voj. prodejna; trs – 12. St. záznamové zařízení; pulec; torny.
NÁPOVĚDA: A. ma – P. Maro – 6. Cali – 7. MP – 8. rot; lait.
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z města a okolí

Významné osobnosti Černošic: Olympijská vítězka Věra Čáslavská
Černošický kostel sousedí s obytným stavením usedlosti, které se po původním majiteli říkalo
Koďouska. K té patřila stodola, kterou další majitel, statkář z Dolních Černošic pan Klán, přestavěl v roce 1925 na dvojdomek. Ten v 50. letech minulého století koupil pan Václav Čáslavský,
majitel obchodu v Praze-Karlíně a otec naší nejlepší gymnastky všech dob Věry Čáslavské-Odložilové. Dům však byl plný nájemníků a trvalo dlouho, než se noví majitelé mohli nastěhovat.
Věra se narodila v roce 1942 v Praze. Jako manželé na Václavském náměstí z balkónu
dítě se zajímala o divadlo, balet a krasobrus- Mellantricha, Věra se poté stává poradkyní
lení. Ve čtrnácti zakotvila u gymnastiky, která prezidenta Havla a předsedkyní čs. olympijse jí na dalších deset let stala tvrdou řeholí. ského výboru.
Vzorem jí byla vynikající gymnastka Eva
Josef Odložil těžce nesl studijní nezdary
Bosáková a odměnou za dřinu medaile z mi- syna Martina. Neúspěšná maturita měla být
strovství Evropy, světa i olympijských her.
řešena na diskotéce v Domačově na Šumper-

Na památné olympiádě v roce 1968 v Mexiku získala Věra 4 zlaté medaile (osmiboj,
přeskok, bradla a prostná) a 2 stříbrné za
kladinu a družstvo. Pokořila tím „neporazitelné“ Rusky, které ji původně ani nebraly
na vědomí. Zlatovlasá gymnastická bohyně,
druhá nejpopulárnější žena roku, se poté
v místní katedrále provdala za stříbrného
atleta Josefa Odložila. Na svatbu se přišlo
podívat sto tisíc lidí, miliony ji sledovaly
v televizním přenosu.
Po návratu do vlasti udělil Věře prezident
Ludvík Svoboda Řád republiky. Když později podepsala a neodvolala provolání Dva
tisíce slov, Husákův režim násilím ukončil
její úspěšnou kariéru – byla vyloučena z řad
sportovců. Život však šel dál. Narodila se jí
dcera Radka a po čase směla studovat Fakultu tělesné výchovy a sportu UK. Promovala
v roce 1974, kdy se jí narodil syn Martin.
Pak znovu zasáhla politika. Mexiko požádalo tehdejší Sovětský svaz, aby se u nich
stala Čáslavská trenérkou, přijali i Odložila.
Oba byli úspěšní. Josef však chtěl navíc zdolat, jako první Čech, Mount Everest. Když
Věra neprodloužila smlouvu, z plánů sešlo,
což jej zklamalo. Po návratu domů nastal
obyčejný život, přišly první manželské problémy a v roce 1989 se hvězdné manželství
rozpadlo. V roce 1989 hovoří oba bývalí
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ku. Setkání skončilo pro otce tragédií. Při strkanici upadl do komatu, ze kterého se neprobral a v září 1993 zemřel. Syn byl odsouzen
ke čtyřletému vězení. Prezident Havel mu
sice udělil milost, ale mediální štvanice měla
za následek hospitalizaci nešťastné matky na
psychiatrii. Od té doby žije v Domě s pečovatelskou službou v Praze, téměř nevychází,
neotvírá, i jméno si mění. Odmítá i setkání
s přítelkyní Danou Zátopkovou.
Sestra Věry, Hana, která byla baletkou
a choreografkou divadla v Českých Budějovicích, již zemřela, mladší bratr Václav byl za
nevyjasněných okolností nalezen po autonehodě ve Velké Chuchli mrtvý. Místo nálezu
nemělo být místem úmrtí. Další sestra Eva,
zakládající členka oddílu vodního lyžování
na Vltavě u Davle, žije v Praze. Pravá strana
dvojdomku má už nového majitele, levou
spravuje za svou matku Věru její syn společně s tetou Evou.
I když Věra za svou skvělou kariéru získala
22 zlatých (z toho 7 olympijských), 10 stříbrných, 3 bronzové medaile a 28 titulů mistryně republiky, zůstala taková, jak ji poznali
členové gymnastického oddílu Sokola Černošice – dodnes vzpomínají, s jakou skromností požádala, zda s nimi může trénovat na
hřišti u sokolovny.
Milena Křížová

z města a okolí
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1 Sedmiletá Věra Čáslavská.
2 Stisk ruky dvou gymnastických hvězd na MS v Praze
v roce 1962. Vlevo Věra, vpravo Eva Bosáková.
3 ME v Sofii v roce 1965. Věra při cvičení na kladině.
4 Na ME v Amsterodamu v roce 1967 po zisku pěti
zlatých převzala Věra z rukou holandské princezny
Margarety i velkou stříbrnou medaili holandské
královny Juliany.
5 Věra s Josefem před odjezdem do Mexika
na XIX. OH 1968.
6 Prezident Ludvík Svoboda v rozhovoru s Věrou
Čáslavskou – Odložilovou poté, co jí udělil Řád
republiky.
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Zápis do 1. tříd se uskuteční 25. ledna 2007
Ředitel Základní školy Černošice vyhlašuje zápis do 1. ročníku školy pro školní rok
2007/8. Zápis dětí se uskuteční 25. 1. 2007 od 13. 00 do 19.00 v budově školy, v ulici Pod
Školou 447. Zapsány budou děti narozené v době od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2001. K zápisu
je třeba přinést rodný list dítěte. Přednostně budou zapsány děti s trvalým bydlištěm
v Černošicích a děti s trvalým bydlištěm ve Vonoklasech.
PhDr. Zdeněk Moucha, ředitel školy

Město nabízí zázemí místním spolkům a organizacím
Potřebujete pro svou činnost klubovnu či sklad? Město Černošice nabízí všem
místním spolkům a organizacím k pronajmutí prostory v bývalé provozovně Dipra v Mokropsech, a to za velmi výhodných podmínek. Pokud se vám tato nabídka
zamlouvá a budou vám vyhovovat skromné prostory, obraťte se na odbor kultury
tel.: 251 641 116 nebo pavel.blazenin@mestocernosice.cz.
(red)

Výstava Dekorace ze sušených květin začne 11. listopadu
V sobotu 11. listopadu od 18.00 proběhne v Městském kulturním středisku
na Vráži vernisáž výstavy Dekorace ze sušených květin, kterou pro nás tradičně připravila Martina Dvořáková. Otevřena bude od pátku do neděle v době od
12.00 do 19.00, v ostatních dnech od 15.00 do 19.00. Výstava, na které vedle dekorací ze sušených květin uvidíte i aranžmá z umělých květin, vánoční výzdobu
a mnoho jiných krásných věcí, potrvá do 19. listopadu.
(pb)

Vánoční trhy jsou i příležitostí pro prezentaci výtvarných děl
Město Černošice připravuje vánoční trhy, které se budou konat v sobotu 16. prosince
v Karlštejnské ulici. Karlštejnská bude uzavřena pro veškerou dopravu od černošického
nádraží po vjezd k parkovišti u samoobsluhy Delvita. Autobusová zastávka bude umístěna vedle trafiky u nádraží. Vyzýváme všechny výtvarníky a umělce, kteří by se rádi na
těchto trzích svými díly prezentovali, aby se do 12. prosince přihlásili odboru kultury na
(pb)
tel.: 251 641 116 nebo 602 200 817, e-mail pavel.blazenin@mestocernosice.cz.

kultura

Mateřská 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 na
adrese Topolská 518, Černošice – Mokropsy.
od 10.00
O pejskovi a kočičce
3. 11. pátek
od 10.30
Kráska a netvor
22. 11. středa
od 11.00
Krakonošovy Vánoce
1. 12. pátek
od 10.30
Kašpárkovo království
12. 01. pátek
Vstupné na všechna představení činí 40 Kč na dítě. Pro dospělé je vstupné dobrovolné.
Kateřina Mandová, ředitelka školy
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Pozvánka na Swingový klavír Otakara Krásenského
Odbor kultury vás zve ve čtvrtek 9. 11. od 19.00 do Základní umělecké školy ve Střední
ulici na koncert nazvaný Swingový klavír Otakara Krásenského aneb Vzpomínka na slavnou swingovou éru a osobnosti, které ji vytvářely. Ing. Otakar Krásenský, literát a hudebník,
se narodil v roce 1934 v Kolíně. Jeho matka, rozená Poňková, však pochází z Černošic, kde
také strávil část svého dětství. Krásenský chtěl původně studovat hudbu na pražské AMU,
ale z politických důvodů mu to nebylo umožněno. Absolvoval Vysokou školu chemicko-technologickou. V průběhu studií spolupracoval s mnohými pražskými orchestry jako
klavírista, aranžér a hudební skladatel. Oženil se do slovenských Michalovců, kde pětatřicet
let pracoval jako hygienik. S Prahou však neztratil umělecké kontakty a často se sem vracel.
Po odchodu do důchodu se vrátil k umělecké činnosti – píše knihy a vystupuje ve vlastním
programu. Vrací se v něm do svých mladých let. Vypráví o zážitcích z vrcholné éry swingové hudby a představuje nejkrásnější skladby ve vlastní klavírní úpravě. Nejzajímavější
zážitky z období swingové éry popisuje v knize Swingový klavír, kterou představí v závěru
(pb)
černošického vystoupení.

V sále ZUŠ zahrají Mikuláš Drha a Jan Polívka
V sále Základní umělecké školy zazní v pátek 10. 11. od 19.00 Romantické kusy Josefa
Suka, Sonata Leoše Janáčka a Obrázky z výstavy Modesta Petroviče Musorgského. Hrát
bude Mikuláš Drha na housle a Jan Polívka na klavír. Mikuláš Drha (ročník 1980) studoval
na pražské konzervatoři ve třídě doc. Jindřicha Pazdery. V roce 1996 se společně se svou
sestrou Janou stal absolutním vítězem mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga
a obdržel cenu Heleny Karáskové. Jan Polívka (ročník 1975) studoval klavír na pražské konzervatoři u prof. F. Maxiána a ve Frankfurtu nad Mohanem na vysoké škole u prof. I. Edelstein (Konzert-examen). Tam také vystudoval sborové dirigování ve třídě prof. W. Schäfera
(Diplom-Chordirigent). Mistrovské kursy absolvoval u E. Indjice, L. Bermana, N. Akkopian,
V. Lobanova, J. Volkmanna aj. Koncertuje převážně v Německu, hrál však i v Polsku, Itálii,
Izraeli, Francii, Belgii a na Slovensku. V Čechách hrává pravidelně. Je docentem na vysoké
škole ve Frankfurtu nad Mohanem a dirigentem místního komorního smyčcového orches(red)
tru Main Kammerorchester.

Výstava Art Černošice zpříjemní předvánoční čas
V černošickém kulturním životě má výstava
Art Černošice už své místo. Letos VII. ročník
zpříjemní předvánoční čas. Chystáme pro vás
setkání 1. 12.–3. 12. 2006 v sále restaurace Jedličkovy lázně. Tímto zveme nejen stálé vystavovatele, ale i nové účastníky, kteří mají chuť
a odvahu vystavit své výrobky – díla. Přijďte
se podívat, potěšit a třeba i koupit drobnost
pod vánoční stromeček. Výstava bude opět
částečně prodejní. Podrobnosti a informace na
telefonním čísle: 605 875 038, 602 352 368.
Společnost Černošice a Puky Records
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Listopadový program Mateřského centra Mraveniště v MěKS
2. 11. – návštěva paní dr. Pokorné v 9.00 + říkadla a písničky, protažení tělíčka + stavebnice z těstovin (práce s těstovinami – obrázky, zvířátka, korálky),
9. 11. – říkadla a písničky – pohádka Boudo boudičko (hra s prsty a krabičkou) + Andrea – krátká přednáška na téma „pochvaly dětí“ + výroba masek na pohádku Boudo
boudičko,
16. 11. – říkadla a písničky, protažení tělíčka + zopakování pohádky Boudo boudičko
– společné divadlo s vyrobenými maskami + Andrea – chvilka orientálního tance +
Veselá razítka (razítka z brambor, tvoření přáníček a balících papírů),
23. 11. – říkadla a písničky + soutěž o nejlépe letící Vlaštovku; práce s papírem (výroba
novinové čepice, parníku, lodičky – vybarvování) + míčky ze zmačkaného papíru
– házení do dálky, koulení, prohazování kruhem, tvoření obrazců (čtverec, trojúhelník,
kruh),
30. 11. – říkadla a písničky + povídání o Čertovi a Mikulášovi; Andrea – krátká přednáška na téma „tresty“ + výroba loutek Mikuláše, Čerta a Anděla z ruliček od toaletního
papíru (prosíme maminky, aby přinesly ruličky od toaletního papíru a staré noviny na
vyrábění).
Těšíme se na vás každý čtvrtek dopoledne, Petra Frydlová.

Přijďte si dobít baterky, přijďte si zatančit…
Milé ženy a tanečnice, máme tu podzim, a tak i já k vám přicházím s nabídkou podzimních tanečních setkání na statku u manželů Vackových v ulici Dolnočernošická. V měsíci
listopadu budete mít možnost zatančit si hned třikrát:
- 5. 11. si zatančíme v rytmu orientálním,
- 12. 11. v rytmu afrických bubnů,
- 26. 11. nás čeká opět orientální tanec,
- 10. 12. jeden předvánoční bonus se zemitým
nábojem afrického tance.
Jedná se vždy o tříhodinový seminář, vždy začínáme v 15.00. Čeká nás zahřívací část, několik
nových prvků poskládaných do sestavy, ale bude
i prostor pro improvizaci, pro společné posezení
při čaji a sdílení nabitých dojmů. Takže pokud
máte rády pohyb vyjádřený tancem, máte chuť si
dobít své baterky a chuť třeba vyzkoušet nové, je
právě ten správný čas. A kdo vás zve? Tanečnice
Čita, která s vámi již pravidelně v pondělní podvečery tančí v Městském kulturním středisku na
Vráži. Přihlásit se můžete vždy nejpozději týden
před zahájením semináře na tel.: 723 773 300 nebo na e-mail: pelcova37@seznam.cz. Přihlaste se
včas, kapacita míst je omezena.
Do kola se na vás těší Čita Monika Pelcová,
taco tančí, maluje a taky si veršuje.
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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BERRY, Steve: Templářské dědictví – román plný záhad; BRAUN, Lilian Jackson: Kočka,
která hrála domino – detektivka; BYRNE, Patrick: Irské duchařské historky – legendy z irských dějin; CORSI, Enrico: Automasáže – účinné a jednoduché techniky masáží vlastního
těla; FOJTOVÁ, Věra: Zástava náhradního srdce – román ze současnosti; HANYKOVICS,
Radek: Pro drogy nemá smysl umírat – autobiografický deník pašeráka drog; HARROD-EAGLES, Cynthia: Dynastie Morlandů – Sbohem, Viktorie (25. díl), Království snů (26. díl) –
historická rodinná sága; HAVLÍČEK, Jaroslav: Neviditelný – psychologický román; KOONTZ,
Dean: Neobyčejné dědictví – thriller; LUDLUM, Robert: Mozaika Parsifal – špionážní román; NEPIL, František: Hledání radosti – autorova korespondence a vzpomínky; PECK, M.
Scott: Postel u okna – psychologický román s detektivní zápletkou; REDFIELD, James: Desáté
proroctví – volné pokračování bestselleru Celestinské proroctví; ROTTOVÁ, Inna: Šikovná
tchyně a smečka rozhněvaných žen – detektivka; SMITH, Wilbur: Nářek vlků – dobrodružný
román; STEELOVÁ, Danielle: Nerovný vztah – román pro ženy; VONDRUŠKA, Vlastimil: Letopisy královské komory – tři historické detektivní příběhy; WALLER, Robert James: Prach
tisíce cest – pokračování filmového a knižního bestselleru Madisonské mosty; WOOLFOVÁ,
Virginia: Deníky – román; ZOLA, Émile: Nana – historický román z Paříže v 19. stol.
Pro studenty a náročnější čtenáře:
Rady a tipy pro domácnost aneb co nám babička zapomněla říct – domácí hospodaření;
BALKOVÁ, Krista: Náměty pro školní družinu – konkrétní činnosti v 10-ti tematických projektech; BAUER, Jan: Klasikové v nedbalkách – historie; BELLEMARE, Pierre: Já se pomstím
– psychoterapie v praxi; KLEIN, Shelley: Nejkrutější tajné společnosti v dějinách; KLÍMOVÁ-PUMEROVÁ, Květa: Venku číhá džungle – příběhy z povodí Amazonie; KNOPP, Guido:
Exodus – osud vyhnaných německých civilistů; KOLÁČEK, Luboš Y.: Hawaii – cestopis.
Pro děti a mládež:
Pošťák Pat a dobře odvedená práce, Pošťák Pat a stroj na zmrzlinu – knižní podoba televizních příběhů pro nejmenší; DAVIS, Jim: Garfield místo na slunci – komiks; FLEGELOVÁ,
Sissi: Ostrov zamilovaných – román o lásce; FRIEDRICH, Joachim: Čtyři a půl kamaráda
a stopa zapomenuté ponožky – dobrodružné příběhy o dětech; KRBA, Jan: Pověsti a pohádky o kovářích; SVĚRÁK, Zdeněk: Mám v hlavě myš Lenku – texty písní.

Otevírací doba v městské knihovně
Pondělí: 9.00 – 11.30, 12.30 – 18.00;
Středa: 9.00 – 11.30, 14.00 – 20.00;
Čtvrtek: 12.30 – 16.00;
Pátek: 9.00 – 11.30.
Připomínáme, že všichni zaregistrovaní čtenáři naší knihovny mají zdarma přístup na internet. Pro
velký zájem o tuto službu je lepší si termín předem telefonicky rezervovat na čísle 251 641 501.

Časopisy v městské knihovně
Upozorňujeme čtenáře, že jsme rozšířili stávající nabídku periodik o následující tituly: Cinema, Lidé a Země, Pěkné bydlení, Rady pro hobby, Zahrádkář, Zdraví. Nejmenší děti jistě
potěší Sluníčko a Mateřídouška. Věříme, že se nám díky rozmanitosti časopisů odebíraných
knihovnou podaří oslovit a uspokojit širší okruh zájemců o tento druh dokumentů.
Přijďte si vybrat, jsme tu pro vás.
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Kapela Tell Mama Tina+Janis Tribute vystoupí v ClubKinu
�������������������������������������������������������
Město
Černošice vás zve v pátek 17. 11. od 20.30
�������������������������������������������������
do
��� sálu
����� ClubKina,
���������� kde
���� se
��� u
�� příležitosti
������������� státního
���������
svátku
������� Dne
���� boje
����� za
��� svobodu
�������� a�� demokracii
����������� usku�����
teční
koncert osobité kapely Tell Mama Tina+Janis
��������������������������������������������������
Tribute.
Zazní známé i méně známé písně Arethy
�����������������������������������������������
Franklin,
���������� Etty
����� James,
������� Janis
������ Joplin,
�������� Tiny
����� Turner,
��������
Shemekii
��������� Copeland,
���������� Erica
������ Claptona,
���������� Koko
����� Taylor,
��������
B.
��� B.
��� Kinga,
������� ale
���� i�� vlastní
�������� skladby
�������� s�� českými
�������� texty
������
v�� bluesovém,
����������� funkovém
��������� a�� bluesrockovém
�������������� origi������
nálním
������� podání.
�������� Kapela
������� hraje
������ ve
��� složení
�������� Kateřina
���������
Vondráčková
������������ (zpěv),
�������� Pavel
������ Kučera
������� (zpěv,
������� kytara,
��������
foukací
harmonika), Jan Drašnar (baskytara, zpěv),
���������������������������������������������������
Zdeněk
������� Pospíšil
��������� (bicí,
������� zpěv),
������� Zdeněk
������� Hradecký
���������
(klávesové nástroje, zpěv), Robert Mitrega (saxofon) a František Schejbal, absolvent světozná����������������������������������������������������������������������������������������������
mé Berklee Colege of Music v Bostnu (trubka).
Za odbor kultury Pavel Blaženín
�������������������������������������������������������������������������������������������������

Berounka – řeka minulá, dnešní i budoucí
����������������������������������������
Odbor kultury vás zve ve středu 15. 11. od 19.00 do ClubKina na přednášku Mgr. Filipa
��������������������������������������������������������������������������������������
Stehlíka, který vás seznámí s historií a současným stavem údolní nivy řeky Berounky mezi
�����������������������������������������������������������������������������������������
Černošicemi ��
a �����������
Lahvicemi. �������������
Přednášející pohovoří
������������
��������� o
�� vyhledávání
������������ a�� datování
��������� starých
�������� koryt
������
a rekonstrukci vývoje Berounky v čase na základě historicko-geografické analýzy. Řeč bude
������������������������������������������������������������������������������������������
také o historických povodních v prostoru mezi Černošicemi a Lahovicemi, neboť povodně
��������������������������������������������������������������������������������������
jsou obecně hlavním činitelem při vývoji říční nivy. V souvislosti s tímto tématem bude po�������������������������������������������������������������������������������������������
jednáno i o vlivu lidské činnosti na chování řeky. Jednotlivé poznatky budou demonstrovány
�������������������������������������������������������������������������������������������
na velkém plátně pomocí různých obrázků a grafů. Článek na téma Berounka najdete uvnitř
����������������������������������������������������������������������������������������
Za
odbor kultury Pavel Blaženín
�������������������������������
listu.
�����������������������������������������������������������������������������������
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