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Uzavíra silnice na adotín bude zrácena
Zontrolujte si platnost cestovního pasu
amerový dohlížecí systém startuje
Memoriál legendy černošicé opané
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Uzávěrka příštího čísla
je v pátek 15. června.

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:
Děvčata z černošického lidového
souboru Pramínek dokráčela
s májkou až na Masopustní náměstí,
kam je doprovodila lidová muzika
stejnojmenného souboru. Na náměstí
se jim dostalo srdečného uvítání,
které jim připravili četní návštěvníci
májových slavností.
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12. schůze rady města
konaná 16. dubna 2007
•

Odbor investic a správy majetku

rada souhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku parc. č. 2917/80 v ulici
Borůvkové

•

rada souhlasí s upraveným projektem
střechy bytového domu u křižovatky
ulic Dobřichovická – Slunečná pro
účely stavebního řízení

•

rada neuděluje výjimku ze stavební
uzávěry pro přestavbu chaty č. e. 790
v ulici Slunečná na rodinný dům do
doby zpracování regulačních plánů pro
danou oblast

•

rada souhlasí s legalizací stávající
studny na pozemku parc. č. 1004 v Husově ul.

•

rada souhlasí s dělením pozemku
parc. č. 3827/4 v osadě Zátoka radosti

•

I. rada ve věci Petice obyvatel ulice
Sadová rozhodla, že s ohledem na to, že
komunikace Sadová byla určena jako
dojezdová, nesouhlasí s vybudováním
chodníků ze zámkové dlažby; II. rada
ukládá odboru technické služby pravidelně zajistit čištění vpusti dešťové
kanalizace a v případě potřeby dosypat
štěrk na chodníky

•

I. rada ve věci Kazínská – posílení NN
bere na vědomí, že je nutno přeložit
sloup el. vedení v této ulici, který stojí
na soukromém pozemku; II. rada souhlasí s tím, aby fy Elektroštika, s. r. o.,
vypracovala pro město projekt změny
vedení veřejného osvětlení a městského
rozhlasu včetně obstarání stavebního
povolení za navrženou cenu 10 000 Kč
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•

rada ve věci Pokládka HDPE trubek
pro optický kabel (propojení budov
MěÚ a DPS) – ukládá odboru investic
ve spolupráci s odborem informatiky
předložit analýzu nezbytnosti realizace
požadované investice
• rada souhlasí s užíváním pozemků
města parc. č. 480/1 a 479/1 pro umístění lešení po dobu prací na zateplení
fasády bytového domu č. p. 1061, 1062
• rada souhlasí s podpisem smlouvy
s fy CityPlan na vypracování dokumentace přeložek veřejného osvětlení
a městského rozhlasu v ulicích Vrážská
a Riegrova (dokumentace souvisí s koncepcí ČEZ Distribuce, a. s., která ruší
v tomto prostoru nadzemní vedení NN
včetně stávajících sloupů)
• I. rada ve věci Ulice Mokropeská
– změny navržené Mgr. M. Strejčkem
v úseku Školní –Brusinková (staničení
km 0,350–0,600) konstatuje, že při použití stávající projektové dokumentace,
na kterou je vydáno stavební povolení,
pro výběrové řízení a následně pro realizaci stavby lze akceptovat požadavky
a skutečnosti uvedené pod č. 1 a 2:
- změna barvy a druhu zámkové dlažby
chodníku a vjezdů za příplatek
- realizace vjezdů a vstupů v místech,
které projektová dokumentace neřešila
• II. rada ukládá odboru investic
předložit odboru územního plánování
a stavebního řádu s žádostí o zaujetí
stanoviska z hlediska změny stavby
před dokončení body 3–9:
- do staničení 0,460 nelze navržený
zelený pás podél chodníku realizovat
z prostorových důvodů, nutno dodržet
min. šíři chodníku 1,5 m
(Pokračování na straně 27)

z radnice

Sportem k trvalé invaliditě? Raději ne!

Snažíme se o to, aby byl lépe vybaven
Park Berounka v Radotínské ulici, podali
jsme žádost o grant na rekonstrukci hřiště
u sokolovny, u mokropeského skateparku
by měly vznikat další sportovní atrakce
pro menší děti, předpokládá se další kvalitativní zlepšení hřiště v Husově ulici. No
a v neposlední řadě je tu pro plavce řeka
Berounka s novou městskou pláží a pro
milovníky jízdy na kolečkových bruslích
pro tento účel upravená silnice pod tratí.

Samá vážná, byť „lehkým perem“ podávaná témata, se měsíc co měsíc objevují na
těchto úvodních stránkách Informačního
listu. Ať už jde o rozpočet města, výstavbu
komunikací a jejich čistotu, bezpečnost
obyvatel a další. Ostatně tak, jak se na
úvodník sluší a patří.
Je však léto, začínají prázdniny, a tak
není od věci pohovořit o tématu poněkud
odlehčenějším, byť pro náš život stejně důležitém jako všechna předchozí. Jde o možnost sportovního vyžití, a to nejen pro stálé
obyvatele našeho města, ale také pro jeho
návštěvníky.
Myslím si, že v tomto směru si ani místní
ani přespolní milovníci sportu nemohou
stěžovat. Máme u nás dvě pěkná fotbalová hřiště s nově vybudovanými kabinami,
nově upravené tenisové kurty rovněž
s novým zázemím, nikoliv mimochodem je
třeba ocenit spoustu brigádnických hodin,
které jak fotbalisté, tak i tenisté na zvelebení svých sportovišť odpracovali, v nedávno
dokončeném skateparku zase zkoušejí
své umění frístajlisti, bikrosáci a skejťáci.

Tolik tedy příjemné povídání o možnostech sportovního vyžití v našem městě.
Ale protože úvodník by měl mít pointu,
nabídne ji i tento. Každý sport sebou nese
celou řadu zdravotních rizik. Například při
jízdě na čtyřkolce si lze snadno rozbít hlavu, což by mohl potvrdit starosta sousedních Letů, při jízdě na lyžích si poměrně
snadno pořídíme zlomeninu kyčle, jak by
mohl potvrdit starosta Dobřichovic, a při
jízdě na kolečkových bruslích – pro změnu – frakturu ruky, jak mohu potvrdit já.
Budiž tyto naše úrazy všem dostatečným
podnětem k nepodceňování zásad opatrnosti a přímým apelem k co nejširšímu
používání všech i zdánlivě zbytečných
ochranných pomůcek. Konec konců i ze
statistik vyplývá, že nejčastěji pronášená ta
úplně poslední slova průměrného cyklisty
tvoří větu: „Tu helmu si nevezmu, vždyť je
to jen kousek.“
Přeji tedy všem sportovcům příjemně
a aktivně prožité letní měsíce, které nebudou zkaleny žádnou sádrou na ruce
(jako budou ty moje), ani žádnými jinými
vážnějšími následky. Dbejte proto prosím
opravdu pečlivě na svou bezpečnost, neboť
zdraví je příliš cenná a křehká věc a nestojí
za to, přicházet o něj kvůli třeba i jen drobné nepozornosti.
Aleš Rádl, starosta
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Připravuje se obousměrný provoz mezi Roblínem a Třebotovem
V souvislosti s uzavírkou ulice Karlická v Radotíně a na ni navazující uzavírkou
silnice II/115 z Černošic do Prahy se v tiskovině Náš Region objevila informace, která říká, že v dubnu letošního roku bylo na magistrátním odboru dopravy hl. města
Prahy kvůli městu Černošice svoláno jednání ohledně dopravně inženýrského rozhodnutí, na které se jeho zástupci nedostavili. Abychom uvedli věci na pravou míru,
je třeba zmínit několik informací:
Město Černošice od počátku, kdy byla informací, že časový harmonogram prazahájena jednání o uzavírce Karlické v Ra- cí bude zkrácen o jeden měsíc. Dlouhou
dotíně, požadovalo zajištění neomezeného objízdnou trasu to však nezkrátí. Proto je
provozu pro osobní dopravu jednosměrně v současné době připravován projekt obouze silnice II/115 po panelové vozovce do ra- směrného provozu na komunikaci mezi
dotínské ulice Na Rymáni. Tento požadavek obcemi Roblín a Třebotov. Předpokládá
byl vyjádřen také v telefonických hovorech to nejen další úpravy této silnice, změnu
dva dny před konáním předmětné schůzky, dopravního značení a výstavbu svodidel
která byla v jednom z těchto hovorů (pouze v nejkritičtější části, ale také zodpovědné
a tímto způsobem) avizována na 12. duben. dodržování bezpečnosti provozu ze strany
Jen nedopatřením, kdy došlo k přeslechu řidičů. Bohužel se z nepotvrzených infora záměně data jednání, se pak skutečně mací dozvídáme, že se najdou i takoví řidistalo, že zástupce odboru dopravy našeho či, kteří nerespektují současný jednosměrný
úřadu na tomto jednání nebyl přítomen. provoz, čímž hazardují nejen s životem
Nutno však říci, že i v případě, že by na jed- svým, ale i s životy ostatních.
nání přítomen byl, k žádné změně postoje
V jedné z variant, ke které se připojili tavedení Radotína by nedošlo. Dlouhodobě ké zástupci výše uvedených obcí, by měl být
odmítavý postoj k požadavku Černošic provoz ve spodní části komunikace (u rybbyl nakonec jasně vyjádřen i na jednání, níka) řízen světelnou signalizací. V prokteré bylo uskutečněno o dva pracovní jednání byly i další varianty řešení, avšak
dny později, v době, kdy ještě nebylo roz- v těchto případech je polemická účelnost
hodnutí pražského magistrátu o uzavírce vložených finančních prostředků. V kažpodepsáno.
dém případě úprava provozu „něco“ stát
Na nepřítomnost našeho zástupce na
prvním jednání, které bylo sjednáno „kvůli Černošicím“ (s ohledem na odmítavý,
i když také z jistého pohledu pochopitelný
postoj k našemu požadavku, mělo spíše za
cíl doplnění podkladů pro investora), nikdo
nereflektoval. Trvalo by pouhých patnáct
minut, než by se náš úředník na místo konání dostavil. Nestalo se tak. Nicméně to dnes
již není důležité. Podstatné je, jaké kroky
jsou ve věci uzavírky, a především objízdné
trasy, činěny dnes.
Jistě je pro všechny řidiče potěšitelnou
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bude, důležité ale především je, že budou
uspokojeny požadavky občanů, kteří zde
denně jezdí a kterým se tak zvýšily náklady
na dopravu. Vedení města Černošice rozhodně nesložilo ruce do klína. Jeho trvalý
tlak měl nepochybně vliv na aktivní přístup
vedení Radotína, které (poté, co nebylo
spokojeno s prací subdodavatele) vyjednalo
zkrácení termínu uzavírky Karlické, stejně
jako se jeho snaha věci řešit již brzy odrazí
například právě na úpravě provozu mezi
Roblínem a Třebotovem.
Mgr. Pavel Juřica, vedoucí odboru dopravy

z radnice

Upozornění pro občany, kteří hodlají vyjet do zahraničí
Vážení občané,
dovoluji si Vás vyzvat, abyste
si včas zkontrolovali, kdy končí platnost
Vašeho cestovního pasu, neboť dobu jeho
platnosti nelze prodloužit!!!
Cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji
se vydává ve lhůtě do 15 dnů.
Doba platnosti tohoto pasu je 6 měsíců. Některé státy však požadují minimální
platnost pasů 6 měsíců po vstupu na jejich
území. Z toho vyplývá, že s tímto cestovním
pasem nemůžete vycestovat např. do Thajska,
Jordánska, Spojených arabských emirátů, na
Seychely apod. Doporučuji proto před cestou
ověřit si na webových stránkách Ministerstva
zahraničních věcí ČR, s jakou dobou platnosti je možno vstoupit na území jiného státu.
Správní poplatek za vydání cestovního pasu bez strojově čitelných údajů činí
1 500 Kč, pro občany mladší 5 let 50 Kč,
pro občany starší 5 let a mladší 15 let činí
poplatek 1 000 Kč.
Cestovní pas se strojově čitelnými údaji
a s nosičem dat s biometrickými údaji se
vydává ve lhůtě 30 dnů.
Občanům ve věku od 5 do 15 let se vy-

dává cestovní pas na dobu 5 let. Správní
poplatek činí 100 Kč. Občanům starším
15 let s dobou platnosti pasu na 10 let činí
poplatek 600 Kč.
Od 1. září 2006 se děti, resp. občané mladší 15 let, nezapisují do cestovních dokladů
rodičů, s výjimkou cestovního průkazu.
Děti zapsané v cestovních dokladech rodičů
před 1. září 2006 mohou i nadále cestovat
společně s rodiči do zahraničí bez vlastního
cestovního dokladu. Od 1. září 2006 nelze
provádět změny údajů o dítěti zapsaném
v cestovním dokladu rodiče; pouze zastupitelské úřady mohou provádět změny údajů
v cestovním průkazu.
Do států EU lze používat pouze občanský průkaz se strojově čitelnými údaji, který nemá odstřižený roh z důvodu změny
povinných údajů.
Úřední hodiny Správního odboru MěÚ
Černošice, oddělení cestovních dokladů
a oddělení občanských průkazů, pracoviště
Praha 2, Podskalská 19:
Pondělí a středa od 8 do 17.00.
Úterý, čtvrtek a pátek od 8 do 12.00.
Šťastnou cestu přeje Ludmila Rosíková,
vedoucí správního odboru.

Oznámení o uzavření živnostenského úřadu

Ve dnech 7. až 12. 6. 2007 proběhne
stěhování odboru živnostenský úřad
z 2. patra do přízemí budovy v Podskalské
ulici 19 v Praze 2. Z tohoto důvodu bude

v úřední den 11. 6. 2007 živnostenský úřad
uzavřen.
Ing. Hana Vyhnalová, vedoucí obecního
živnostenského úřadu

Uzavírka silnice II/115 bude o měsíc zkrácena

Dlouhodobou uzavírku silnice II/115
v Radotíně (ul. Karlická, úsek Zderazská
- žel. přejezd na Černošice), při které se
pokládají nové kanalizační sběrače, stoky,
vodovodní a plynovodné řady a dojde i ke
kompletní rekonstrukci povrchu komunikace, se podaří o měsíc zkrátit. Po dohodě
Městské části Praha 16 s investorem stavby

a prováděcími firmami došlo k podstatnému navýšení kapacity pracovníků na stavbě. V souvislosti s tím vypracoval hlavní
dodavatel stavby nový harmonogram prací,
který předpokládá od 1. 9. obnovení provozu
v uzavřeném úseku ul. Karlická a tím i zprůjezdnění silnice II/115 z Černošic do Prahy.
Jan Martínek, vedoucí odb. dopravy ÚMČ Praha 16
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Masopustní náměstí ožilo májovými slavnostmi
Lidové soubory z téměř celých Čech zavítaly 19. května na Masopustní náměstí, aby
si tu spolu s místními příznivci radovánek
zazpívaly, zatančily a vůbec jak se patří
oslavily příchod jara. Naši předkové nazývali máj měsícem lásky, neboť byl předělem
mezi starým a novým, mezi šedým a jasně
zeleným. Jakýpak div, že byl máj hoden
oslavování kdysi, jakýpak div, že je hoden
oslavování i dnes. Staročeské máje či prostě
jen máje patří ke zvykům nejrozšířenějším.
A tak se v Černošicích slavilo až do chvíle,
než všemu tomu rejdování a skotačení udělali konec místní hasiči, kteří pilou nepříliš
ostrou a podle zvyku pivem zalívanou
májku porazili. Asistoval při tom i šťastný
dražitel májky, pětiletý Radek Holub.

Máje zahájil starosta města
Letošní májové slavnosti na Masopustním
náměstí zahájil starosta města Aleš Rádl, který při této příležitosti uvedl:
„Jsem strašně rád, že se do kolotoče staročeských májů probíhajících v Dolním Poberouní
podařilo před několika lety vtáhnout i naše
město a že si tento folklórní festival našel
místo i u nás. Myslím si, že je velice důležité
připomínat si to, co vytvořili naši rodiče a prarodiče, protože právě v úctě k tradici našich
rodičů a v našem závazku předat tuto tradici
našim dětem je skryta možnost vytvářet stabilní lidské společenství. Jsem rád, že si tyto
folklorní festivaly našly takto široké publikum
a že se na ně chodí dívat stále více lidí.“

Svou zdravici obyvatelům města přednesl na Masopustním náměstí i senátor
Jiří Oberfalzer, který nad festivalem
Staročeské máje převzal záštitu.
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z města a okolí
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z města a okolí

Kamerový dohlížecí systém
Od měsíce května dochází v našem městě k osazování některých klíčových míst kamerami městského dohlížecího systému. V průběhu června bude systém uveden do provozu.
Tyto kamery a jejich užívání spadá do využívány prozatím až následně. Přístup
zvláštního režimu, který je předmětem na režimové pracoviště bude omezen pouzvláštní právní úpravy (zákon o obecní ze na osoby pověřené. To znamená, že ke
policii a zákon o ochraně osobních úda- kamerám budou mít přístup a vyhodnocojů). Kamery nebudou zasahovat na žádná váním výstupů budou pověřeni jen určení
soukromá místa ve městě. Snímána budou strážníci. Přístup jakékoliv veřejnosti na
jen veřejná prostranství, k čemuž má městtoto pracoviště je nepřípustný.
ská policie, která bude kamerový systém
Kamerový dohlížecí systém bude sloužit
užívat, zákonné oprávnění. V současné
ke
snížení protiprávního jednání ve městě,
době však nemá městská policie dostatečné
personální obsazení, jímž by zajistila stálou zvláště pak k minimalizaci trestné činnosti,
službu na režimovém pracovišti, kam bude se kterou se občané našeho města bohužel
výstup z těchto kamerových bodů sveden. potýkají.
Z tohoto důvodu budou obrazové záznamy
Gregor Dušička, velitel městské policie

Zloději se opět zaměřili na krádeže měděných okapů
Od poloviny měsíce dubna zaznamenala
městská policie několik krádeží měděných
svodů a okapů z rodinných domů. Postiženo bylo hlavně širší okolí černošické
železniční zastávky. Zloději si například
vyhlédli měděné okapové svody na černošickém kostele a podařilo se jim patnáct
metrů těchto svodů ukrást. V Radotínské
ulici poté zmizely měděné okapové svody
z rodinného domu. Již připravenou krádež
měděných svodů na Mokropeské kapličce
se podařilo městské policii překazit.
V souvislosti s krádežemi tohoto druhu se sice strážníkům podařilo koncem
dubna zadržet a předat Policii ČR dva
pachatele přistižené při páchání trestného
činu krádeže, nicméně krádeže nepřestaly.
Městská policie proto posiluje noční služby a zvyšuje dohled nad uvedenou částí
města. Žádá současně všechny obyvatele
o větší pozornost a vyzývá, aby v případě
jakéhokoliv podezření na podobné jednání zavolali na tel. čísla 605 255 450 nebo
724 060 620.
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Viník nehody daleko neujel – 5. května
ve večerních hodinách byla hlídka městské
policie přivolána k dopravní nehodě, která
se stala v ulici Slunečná. Řidič osobního
automobilu nezvládl řízení a narazil do
kamenného zábradlí mostu vedoucího přes
železniční trať. Viník nehody se pokusil
z místa ujet, po padesáti metrech však
pokus vzdal. Hlídka dechovou zkouškou
zjistila přítomnost alkoholu v krvi. Věc
převzala Policie ČR.
Silný vítr napáchal značné škody – 11. května kolem poledne přijala městská policie
oznámení, že v ulici Na Marsu spadly vinou
silného větru dráty elektrického vedení.
Hlídka nebezpečné místo zajistila až do
příjezdu pracovníků Rozvodných závodů.
V ulici Jahodová strhl vítr plechy ze střechy rodinného domu. Do příjezdu majitele,
který další uvolněné plechy připevnil, místo
opět zajistila hlídka městské policie. Silný
vítr způsobil problémy také řidičům, neboť
zpřevracel dopravní značky na objízdné trase z Černošic do Radotína.

z města a okolí
Cyklista si při pádu zlomil čelist – 11. května v nočních hodinách přijala městská policie oznámení, že mezi Černošicemi a Solopiskami došlo k vážné nehodě. Cyklista, který se
chtěl vyhnout výmolu ve vozovce, přelétl
řidítka a skončil v příkopu. Na místo nehody
přivolala hlídka rychlou záchrannou službu,
která zraněného převezla do FN Motol.
Těhotná „jen“ spadla ze schodů – 15. května v odpoledních hodinách byla hlídka
městské policie požádána o součinnost
Policií ČR ve věci údajného napadení ženy
jejím přítelem. Hlídka po příjezdu na místo
údajného násilníka nezastihla a žena nakonec uvedla, že bez cizího zavinění zakopla
a upadla ze schodů. Jelikož byla v sedmém
měsíci těhotenství, přivolala hlídka rychlou

záchrannou službu, která ženu převezla
k vyšetření do FN Motol.
Pes unikl srážce s vlakem – 15. května
v ranních hodinách přijala městská policie
oznámení, že v prostoru železniční zastávky Mokropsy běhá v kolejišti pes. Strážníci
černou fenku labradora odchytili a umístili
do záchytného kotce městské policie.
Odstavené auto bylo kradené – 16. května
v ranních hodinách přijala hlídka městské
policie oznámení, že u autobusové zastávky v ulici Dobřichovická stojí osobní auto
značky Peugeot bez registračních značek.
Hlídka zjistila, že jde o odcizené vozidlo,
a zajistila je až do příjezdu Policie ČR.
Josef Dovjak, městská policie

O letošních čarodějnicích vzplály ty opravdu velké, oficiálně povolené vatry na hřišti
v Radotínské, v osadě Radost, v Husově ulici a na pozemcích Sokola a SK Kazín. Vedle toho
se lidé bavili u mnoha „rodinných“ ohňů. Je potěšitelné, že městská policie ani hasiči nemuseli
zasahovat u žádného případu požáru.
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z radnice

Jste to vy, kdo rozhoduje o recyklaci odpadu!

Co se děje s vytříděným odpadem? Svozová auta postupně vyprázdní ve městě
všechny barevné kontejnery jednoho druhu. Jeden den svážejí papír z modrých kontejnerů, druhý den plasty ze žlutých a třetí den papír z kontejnerů zelených. Každá
z vytříděných složek odpadů se zpracovává jinak. Když je ale všechen odpad naházen
do jednoho koše bez třídění, nelze už ho recyklovat.
Svozová firma může používat stejný
svozový vůz pro papír, plasty i další složky
odpadů. Před každou komoditou ho však
musí vyčistit, aby nedocházelo ke znečišťování svezených odpadů. Čím čistší jsou
svezené odpady, tím větší mají šanci na
nové využití.
Pokud obsluha svozového vozu najde
v kontejneru něco, co tam nepatří, například
zbytky jídla v kontejneru na papír, nemůže
ho už odvézt k dalšímu zpracování, protože
by znečistily celý objem vozu. Kontejner obsluha vyprázdní až při sběru směsného odpadu a znečištěný odpad vyveze na skládku.
Dotřiďovací linka
Svezené vytříděné odpady se ještě dotřiďují
na dotřiďovací lince. Odpady jsou vyklopeny
na pás, kde jsou ručně dotříděny jednotlivé
druhy a vybrány z nich nečistoty. Tyto nevyužitelné zbytky jdou na skládku. Na linkách
se také odpady dotřiďují na tyto druhy:
- papír se rozdělí na noviny, časopisy, lepenku
a další složky,
- plasty na fólie, PET lahve, tvrdé obaly
(např. od šampónů) atd.,
- nápojové kartony se oddělí od ostatních
složek.
Zpracování
Každá z vytříděných složek odpadů se
zpracovává jinak. Svozová firma ji prodává
jako surovinu různým zpracovatelům. Čím
má vytříděný odpad méně nežádoucích
příměsí a je lépe dotříděn na jednotlivé
složky, tím je kvalitnější a dá se lépe prodat.
Z prodeje těchto vytříděných složek se financuje odpadové hospodářství v obci. Čím
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občané lépe třídí, tím mají nižší poplatky
za odpady.
Papír: používá se v papírnách jako vstupní
surovina. Nejčastěji se ze starého papíru vyrábí lepenka, papírové obaly, sešity, toaletní
papír atd.
Plasty: z PET lahví jsou vyráběna vlákna používaná do náplní spacáků nebo na
koberce, z fólií (plastové sáčky) se vyrábějí
opět fólie, nejčastěji pytle na odpady, tvrdé
plasty jsou mlety a používány například na
výrobu plastových palet, izolačních desek
apod., směs plastů se využívá například na
výrobu zatravňovacích dlaždic nebo protihlukových izolací.
Nápojové kartony: obaly od džusů jsou
v papírnách rozemlety a je z nich oddělen
papír, který se vrací do výroby; z rozemletých kartonů se také vyrábějí stavební desky.
Alternativní paliva: zbytky papíru, plastů
i nápojových kartonů, které již nelze dále
zpracovat, jsou stále častěji využívány pro
výrobu alternativního paliva pro cementárny.
Pamatujte!
- Neházejte do kontejnerů to, co tam nepatří!
- Když vidíte, že popeláři vyklopili kontejner
s papírem do směsného odpadu, může to
být tím, že do něj někdo vysypal odpadkový koš z kuchyně!
- Čím lépe třídíte, tím lépe se vytříděné odpady dají využít!
- Když všechen odpad naházíte do jednoho
koše bez třídění, nelze už ho recyklovat.
Renáta Petelíková s použitím materiálu EKO-KOM

z radnice

Díky dárcům přibyly ve městě další parkové lavičky
Každý obyvatel našeho města může v současné době přispět ke zkulturnění svého
okolí například tím, že finančně přispěje
na materiál potřebný k výrobě parkové
lavičky. Tato lavička pak bude instalována na místě, jež určí sám dárce a které je
pro tento účel vhodné. První dvě lavičky,
které daroval městu starosta Aleš Rádl,
byly umístěny v ulici Zd. Lhoty, kde slouží zejména cyklistům a in-line bruslařům
k odpočinku. Díky dalším dárcům se lavičky objevily i v ulicích Školní, Komenského,
Husova, K poště, V Horce, před samoobslu-

hou v Karlštejnské, na autobusové zastávce
u transformátoru na Vráži a na dětském
hřišti v Domažlické.
Lavičky vyrábějí pracovníci Odboru technických služeb města Černošice. Objednat
je lze písemně na adrese Město Černošice,
OTS, Reigrova 1209, 252 28 Černošice, nebo osobně v úředních dnech (po, st. 7.00
– 17.00) na odboru OTS, Topolská 660.
Cena materiálu potřebného k výrobě jedné
lavičky činí 750 Kč. Další informace na tel.
čísle 251 641 183.
(pet)

Otevírací doba sběrného místa
Pondělí a středa od 7.00 do 17.00
Sobota od 16.00 do 19.00.
Předat odpady mimo tyto hodiny lze pouze po tel. domluvě na čísle 251 641 183.

Krátkodobé uzavření černošického skateparku v měsíci květnu postačilo k tomu, aby pracovníci
odboru technické služby natřeli překážky a speciálním nátěrem upevnili nájezdové rampy.
Frístajlisti, bikrosáci a skejťáci – můžete jezdit
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z města a okolí

Připomínky šerifů chatových osad projedná rada města
Každoroční setkání šerifů chatových
osad se zástupci města se letos v mokropeské hasičské zbrojnici konalo 12. května. Po
uvítaní, kterého se ujala místostarostka Helena Langšádlová, konstatoval velitel městské policie Gregor Dušička, že v osadách
ubylo trestných činů, především vykrádání
chat. Zároveň upozornil chataře na zákaz
znečišťování břehu bioodpadem a pálení
s tím, že strážníci mají za úkol tato nařízení
neustále kontrolovat. Renáta Petelíková
z odboru technické služby vyzvala chataře,
aby do kontejnerů na směsný komunální

odpad neodkládali bioodpad, který mohou
umístit do sběrného dvora.
Nejčastější připomínky, které z úst jedenácti zástupců chatových osad zazněly,
se týkaly kvality cest. Šerifové požadovali
štěrkový materiál s tím, že rozvoz zajistí
sami. Dalším problémem chatových osad je
podle šerifů rychlost projíždějících vozidel
a volné pobíhání psů. Jednotlivé dotazy se
týkaly cyklistů, veřejného osvětlení, veřejného vodovodu a studní.
Všemi požadavky vznesenými na společném setkání se bude zabývat rada města.

Z letošního setkání představitelů města s šerify chatových osad.

Velkoobjemové kontejnery jsou jen na směsný komunální odpad

Všechny předchozí výzvy, aby obyvatelé
města nevhazovali do modrých velkoobjemových kontejnerů rozmístěných po
městě odpad, který tam nepatří, se minuly účinkem. Kontejnery určené pouze
pro směsný komunální odpad (odpad
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z domácností) jsou stále naplňovány bioodpadem, stavební sutí a kusy betonu.
Bude-li se situace opakovat, bude město
nuceno tyto kontejnery, které využívají
převážně obyvatelé chatových osad, stáh(pet)
nout.

z města a okolí

Obyvatelé města uctili památku padlých
V sobotu 5. května, v den povstání
českého lidu proti okupantům, se u tří
pomníků padlých – před černošickým
kostelem, Na Vráži a u mokropeské kapličky – sešli obyvatelé města, aby uctili
památku těch, kteří v boji za svobodu

přinesli oběť nejcennější, svůj život.
Těch, kteří zemřeli, abychom my mohli
svobodně žít.
Pietního aktu se spolu se členy Českého svazu bojovníků za svobodu zúčastnil také starosta města Aleš Rádl.
(sj)
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Děti v mokropeské školce si užily čarodějnice
Ve čtvrtek 26. dubna jsme v naší školce
slavili čarodějnice. My učitelky jsme pro
kluky a holčičky připravily „Perníkovou
chaloupku“. Jednu z prolézaček jsme ozdobily perníčky a děti si zahrály hru na loupání. Některé z nich čarodějnice chytla a zavřela do chlívku, ostatní je ale vysvobodily.
Předškolní děti vyrobily velkou čarodějnici
ze dřeva, papíru a látky. Tu jsme společně
spálili na ohni, na kterém jsme si pak opekli
buřty a rohlíky. Také jsme vyzkoušeli svou
odvahu, když jsme přes oheň přeskakovali.
To už se pomalu blížil večer a my jsme se
vydali na cestu Černošicemi. S sebou jsme
si vzali lampiony, které jsme si již dříve

ve školce vyrobili. Navštívili jsme některé
rodiče a sourozence našich dětí, a protože
se začalo pomalu stmívat, svítily nám lampiony pěkně na cestu. Když už byla úplná
tma, vraceli jsme se zpátky do školky. Na
školkové zahradě ještě děti vyzkoušely svou
odvahu při noční bojovce a pak už jsme se
ve školce na postýlkách nebo ve spacáku na
zemi uložili ke spánku. Žádné ze šestadvaceti děti se nebálo, žádnému se nestýskalo,
všechny se krásně vyspaly. Některé děti
od té doby chtějí spát ve spacáku i doma.
Letošní čarodějnice jsme si prostě báječně
užili a už se těšíme na ty příští.
Kolektiv učitelek MŠ

Přijďte se podívat na dvě červnová 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 škole
v Topolské ulici 518. 8. června od 10.30 to
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bude pohádka O Brunclíkovi a 28. června
od 10.30 pak pohádka o Šípkové Růžence.
Vstupné na všechna představení je 40 Kč na
dítě, pro dospělé je vstupné dobrovolné.
Kateřina Mandová, ředitelka školy

z města a okolí

Základní škola má svůj vzdělávací plán připraven

Dne 3. září 2007 se začne na všech základních školách vyučovat v prvních a šestých
třídách podle vlastního školního vzdělávacího plánu. Některé školy již tento plán
ověřují. Na místě je tedy otázka: O co vlastně jde?
Do současné doby se v základních ško- přednost. Samozřejmě, nesmíme si předstalách vyučovalo podle dokumentů, které vovat, že každá škola si vytvoří úplně svůj
schválilo Ministerstvo školství a mládeže vlastní program, odtržený od jiných škol.
ČR. Na všech školách stejně. Bylo možné Každý vytvořený školní vzdělávací plán je
si vybrat ze základních programů a jejich limitován obecným rámcem, je zastřešený
modifikací. Naše škola učila podle učeb- Rámcově vzdělávacím plánem základního
ního dokumentu Základní škola. Je známo, vzdělávání, z kterého se vychází a který je
že současné učební dokumenty (a v nich do jisté míry závazný pro každou školu.
obsažené učební osnovy) byly vytvářeny Tento plán je vydán ministerstvem a vlastpředevším strukturací učiva. Z toho mimo ně zabezpečuje velmi obecně rozsah učiva
jiné plyne relativně velký důraz na to, co je na základních školách. Zaručuje např. pronutné „odučit“ a co ne.
stupnost jednotlivých školních plánů apod.
Ve školních vzdělávacích programech je I tak se školní vzdělávací plány od sebe
však vzdělávání vymezeno nikoli struktu- výrazně liší, ale spíše zaměřením, ne však
rou obsahu, ale stanovením vzdělávacích požadovanými výstupy.
cílů, kompetencí a výsledků vzdělávání.
Naše škola v současné době předkládá
Na obsah vzdělávání se úplně nezapomíná, svůj školní vzdělávací plán – Škola – záostatně do značné míry je určen už samot- klad vzdělávání – k vyjádření Školské radě.
ným vymezením cílů a kompetencí. V ně- S programem seznamuje i zřizovatele školy.
kterých případech je popsán konkrétněji, Po zapracování odborných připomínek tak
v jiných pouze dokresluje celkový rámec bude plán připraven k aplikaci do života
požadavků. Jde tedy o moderně chápaný školy. K jeho obsahu se jistě vrátíme i na
obsah učiva, o celostní sociální učení při stránkách Informačního listu.
zachování priorit každé školy. Ta má možMgr. Olga Bočková,
nost prezentovat to, co považuje za svou
koordinátor školního vzdělávacího plánu
3 Během jarních měsíců se v černošické základní škole uskutečnil cyklus
přednášek dopravní výchovy konaný
v rámci akce Bezpečná cesta do školy.
Lektorka autoškoly paní Hana Tupá
seznámila žáky 4. a 5. tříd se základními pravidly silničního provozu. Své
teoretické vědomosti si pak mladí
cyklisté vyzkoušeli na školním hřišti,
kde pro ně paní lektorka připravila
zkušební dráhu. Po jejím absolvování jim vystavila cyklistické řidičské
průkazy.
Mgr. Jitka Kahounová, ZŠ Černošice
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Průhonice byly pro všechny krásným zážitkem

Ve středu 9. května se uskutečnil zájezd
seniorů z Domu s pečovatelskou službou
i z města do Průhonic. Těšili jsme se, ale obávali jsme se počasí. Ale vyšlo to. Vedoucí zájezdu Mirek Strejček nám rozdal informační
leták o kostelu, zámku a parku, navíc nás
u brány v Průhonicích očekávala průvodkyně. Seznámila nás s historií zámku, pověděla
nám o posledním majiteli a zakladateli parku v nynější podobě hraběti Silva-Tarouca
a provedla nás nádvořím na terasu, odkud
je krásný pohled na rybník s průzorem do
parku. V parku, který je vrcholným krajinářským dílem v evropském měřítku, nás pak
upozorňovala na vzácné dřeviny.

V této době nabízí park svým návštěvníkům rozkvetlé rododendrony, azalky, kaliny
a další kvetoucí keře v různých seskupeních
hýřících barevností. Volná procházka po rovině a upravených cestách, podél potoka Botiče, rozkvetlé louky, zpěv ptáků, krásný čistý
vzduch plný vůní z kvetoucích keřů a luk,
dostatek laviček na chvilkové spočinutí. To je
náš hlavní zážitek z tohoto odpoledne. Stačili
jsme si ještě zakoupit různé sazenice a květiny v květinářství před bránou a u stánku se
osvěžit. Vrátili jsme se spokojeni a děkujeme
tímto městu, že finančně přispělo na dopravu a průvodce a podpořilo tak uskutečnění
Jiřina Pomahačová
této akce.

Aktuality z Domu s pečovatelskou službou jsou na internetu

V černošickém Domě s pečovatelskou
službou žije nyní dvaačtyřicet seniorů. Je zde
o ně postaráno jak po stránce pečovatelské,
tak i ošetřovatelské. Probíhá zde i čilý společenský život. Scházejí se tu členové Klubu
důchodců a Českého Červeného kříže, pořádají se oslavy jubilantů i zajímavé zájezdy.
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Probíhají zde i kondiční cvičení a kurz trénování paměti. Každou středu se tu senioři
setkávají v tzv. Kavárně, kde při kávě nebo
čaji probírají aktuální problémy spojené
s chodem DPS. To vše najdete na internetové
adrese www.dpscernosice.estranky.cz.
Miroslav Strejček, pracovník sociální péče

z města a okolí

Senioři společně oslavili svá významná životní jubilea
Příjemné odpoledne si užili senioři, kteří
14. května zavítali do Domu s pečovatelskou službou, aby tu společně oslavili svá
významná životní jubilea. Popřát hodně
zdraví, pohody a radosti z každého dne
jim přišla místostarostka Helena Langšád-

lová spolu s členkami sociální a zdravotní
komise. Senioři dostali i dárky, jež pro ně
nachystaly děti z vrážské mateřské školy,
a poslechli si populární písničky, které jim
pod taktovkou paní učitelky Jany Venclíčkové zazpívali žáci základní školy.
(sj)
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Černošice udělí v brzké době dvě čestná občanství

O udělení čestných občanství rozhodlo Zastupitelstvo města Černošice na svém
jednání konaném 21. května. Nositeli těchto ocenění se stanou Katherina Holzheuer
a Wolfgang Pavel, oba z partnerského města Gerbrunnu. Stalo se tak na návrh členů
našeho Spolku pro partnerství evropských měst, který s obyvateli tohoto bavorského města udržuje dlouhodobé přátelské vztahy.
Katherina Holzheuer i Wolfgang Pavel
Katherina Holzheuer je matkou dvou
stáli na samém počátku partnerství Ger- dětí a babičkou jednoho vnoučka. Manžel
brunnu a Černošic. Aktivně se zúčastňova- Walter rovněž pracoval jako knihovník.
li a stále zúčastňují všech společných akcí. Dnes si oba užívají zaslouženého důchoJsou organizátory vzájemných návštěv, du.
mnohokrát o našem městě publikovali
Wolfgang Pavel se narodil v roce 1939
nejen v gerbrunnském tisku.
v Brémách v severním Německu, dětství
Katherina Holzheuer se narodila v ro- prožil v Gdaňsku. Konec války zavál jeho
ce 1941 v Poznani, odkud pocházela i její rodinu do lázní Kissingen, poblíž švýcarmatka. Otec se narodil
v Petrohradu, odkud jeho rodina uprchla před
komunismem do Estonska a pak dále na západ
Evropy. Rodiče Katheriny
se seznámili na studiích
v Berlíně. Po svatbě žili
ve východní části rozděleného města, odkud opět
utekli před komunismem
do
západoněmeckého
Rheinlandu. Tam chodily
do školy i jejich čtyři děti.
Katherina Holzheuer
Wolfgang Pavel
Katherina se později vrátila do Berlína, ských hranic. Tam chodil malý Wolfgang
kde vystudovala školu pro knihovníky. do školy. Byly to časy plné strádání, které
Díky částečné znalosti ruštiny a polštiny trvaly až do doby tzv. německého hoszískala místo v mnichovském obchodě podářského zázraku. Následovala studia
s knihami, který ji na dva měsíce vyslal matematiky a fyziky na vysoké škole ve
do Prahy. Tehdy se do našeho krásného Würzburgu, kde se Wolfgang zabýval
hlavního města zamilovala a pravidelně
vědeckou prací nové výpočetní techniky
se sem vrací. Mnoha svým gerbrunnským
a programování. V posledních letech tu
přátelům také pomohla Prahu a posléze
přednášel matematiku pro studenty z jii Černošice „objevit“. Katherina se zasloužila o vznik Pražského literárního domu ných oborů. Jeho manželka Richhilde na
autorů německého jazyka, kterému daro- této škole rovněž pracovala. Nyní si oba
užívají penzi.
vala mnoho knih ze své rozsáhlé sbírky.
Lumír Apeltauer
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Je město připraveno řešit rozbité ulice a dopravní zátěž?
Otázku v titulku tohoto článku položila redaktorka Pražského Deníku na společenské akci uspořádané na hřišti u sokolovny starostovi Aleši Rádlovi. Zformulovala
ji poté, co se v ulicích města zeptala jeho obyvatel na problémy, které je nejvíc trápí.
ského a Radotínské, máme představu, že by nám kraj pomohl s částí
rekonstrukce Karlštejnské, existují
dlouhodobé plány na Vrážskou,
která by se rovněž měla rekonstruovat.“
Tranzitní doprava v tunelech
„Vedle současného stavu ulic se
v dlouhodobém výhledu snažíme
řešit i tranzitní dopravu přes město.
Zpracovali jsme plány, které předpokládají, že by tato doprava byla
svedena dvěma tunely vedenými
pod městem. Tento záměr se nám
podařilo dostat do územních plánů
jak města, tak kraje. Nyní je třeba
začít diskusi a snažit se získat pro
realizaci kraj s tím, aby chtěl tento
Redaktorka Bára zpovídá starostu Aleše Rádla
záměr řešit tak, jak si jeho řešení
Oprava komunikací
představujeme my, neboť z jeho rozpočtu
„Rozbité komunikace jsou pro nás by byla stavba financována. Myslím si, že
problémem nejdůležitějším. Je však třeba v časovém horizontu dvaceti let by se vše
rozdělit ho na dvě části. V prvé řadě jde mohlo podařit,“ uvedl starosta.
(sj)
o komunikace uvnitř města, na jejichž
rekonstrukci vynakládáme dominantní
částku ze 30 až 40 miliónů každoročně
zastupitelstvem určených na investice.
Tady předpokládáme, že v horizontu osmi
až deseti let se podaří vyasfaltovat prakticky všechny ulice v Černošicích,“ uvedl
starosta a pokračoval: „Dále jde o komunikace ve správě Středočeského kraje. A to
je daleko složitější problém. V tuto chvíli
se s krajem snažíme dohodnout, aby své
silnice procházející městem opravoval.
Příchozí bavila kapela Deliquent
Podařilo se domluvit opravy ulic Dr. Jan-
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Jazz Černošice 2007

Že má v Černošicích jazz hluboké kořeny, to ví každý,
kdo tu bydlí a trochu se zajímá o kulturní dění v našem
městě. Že tu však díky několika nadšencům vznikne festival, jehož úroveň bude srovnatelná se špičkovými jazzovými akcemi v naší republice, to by na počátku roku 2006
čekal málokdo. Dnes, kdy máme za sebou druhý ročník
a vážně se uvažuje o ročníku třetím, je jasné, že si festival
jazzu získal své místo mezi příznivci této hudby daleko za
hranicemi našeho města.
Druhý ročník je tedy za námi a pomy- všechno zapadá, nehladí vás ten příjemný
slná laťka pro třetí ročník je zase pořádně hlas dámy Graves přímo po duši? A pak
vysoko. Je čas se ohlédnout a zavzpomínat, něco z klasiky – Pavel Smetáček tatínek
a jeho Traditional. Toho si naše generace
co přinesl letošní ročník nového.
Tedy především, nehrálo se jenom v sále pamatuje ještě z výchovných koncertů, kde
Clubu Kino, ale jazz se za námi vydal do nám školákům předváděl, co to je improviulic. A poslouchali jsme všichni. Hezká zace. A na dobrou noc pan Piano Růžička
maminka s kočárkem, pes uvázaný u sa- s triem.

A jen se trochu nadechnete, už zase
sedíte ve stejném sále a necháte se unášet
jazzem, který nám může celý svět závidět.
Pan Svoboda se svými přáteli v quartetu
hraje i bez elektrického proudu, který se
na chvíli vytratí. Najednou vidíte a slyšíte,
co znamená milovat hudbu, vyjadřovat své
pocity hudbou, a hlavně máte pocit, že ta
muzika říká něco za vás, něco, co už dávno mělo být řečeno všem lidem, aby byli
A pak tři večery řádilo jazzové tornádo.
šťastnější.
V jeho víru jsme se ocitli všichni bez rozCo dodat? Velké díky všem organizádílu politického i jiného vyznání. Ten vír
torům
a sponzorům. Podařilo se. Jako
tónů nás vynesl kamsi do výšin nad naše
bychom
se na chvíli všichni dotkli něčestarosti, přes strachy, chtíče a trápení, na
ho
nadčasového,
nadlidského, něčeho, co
vlnu porozumění. Sjednotil nás v němém
vlastně
v
nitru
všichni
pořád hledáme.
údivu nad neuvěřitelnou technikou všech
Budím se po krátké noci při otevřeném
muzikantů, nad fantazií a pestrostí improvizací, které nám otvíraly srdce. Nelze okně zpěvem ptáků. Dnes pro mě ale zpítu vyjmenovat všechny, a tak alespoň vají jinak, hledám v tom zpěvu to něco ze
namátkou. Hravost a neuvěřitelná upřím- včerejšího podařeného jazzového večera.
nost paní Koubkové byla tentokrát hodně Samozřejmě, venku v korunách stromů,
nakažlivá. Štěpán Smetáček a jeho téměř všude kolem je slyšet ta včerejší muzika,
padesát zapojených mikrofonů, to je inže- je slyšet život. Stačí se zastavit a trochu se
Milan Čejka
nýr jazzu. Ale pozor, slyšíte, jak to do sebe ztišit: Slyšíte?
moobsluhy bez náhubku, řidič autobusu
dokonce otevřel dveře dřív, sundal nohy
z volantu a vypnul motor. Starší manželé si
odněkud půjčili křesílka a zapomněli, že šli
vlastně na nákup, hubeňouři na kolech zastavili, přestali na chvíli polykat kilometry
a se zájmem studovali leták s programem,
který dostali od všudypřítomného pana
Blaženína.
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Memoriál Míry Kněžka startuje prvním ročníkem
Po letech příprav se podařilo zorganizovat turnaj starých gard, který ponese hrdý
název Memoriál Míry Kněžka. Odehraje se na hřišti „za vodou“ v sobotu 23. června od
9 hodin a fotbalový oddíl SK Černošice na něj zve nejen jeho bývalé spoluhráče a fandy, kteří jeho skvělé výkony pamatují, ale i současné příznivce černošického fotbalu.
„Nápad uspořádat vzpo„Já jsem hrál útočníka
mínkový turnaj vznikl krátce
a Míra chytal. Byl to on,
poté, co nás Míra před šesti
kdo svými výkony vždy
lety navždy opustil. Podařilo
mančaft držel. Byl jedním
se to až nyní, ale o to bude
z nejlepších brankářů, kteatmosféra srdečnější,“ uvedl
ré jsem znal. V době své
organizátor turnaje a sounejvětší slávy dostal řadu
časný hráč černošické staré
lukrativních nabídek. Chtěl
gardy František Janda. „Míra
jej druholigový Radotín,
byl duší černošického fotbalu.
zájem měla i prvoligová
Nikdo si nedovedl představit,
Bohemka. Míra ale všechže by nebyl na zápase neny nabídky odmítl, žil jen
bo na tréninku. Na hřiště
pro černošický fotbal. I na
přicházel první a většinou
sklonku sportovní kariéi poslední odcházel. Sekal
ry se udržoval ve skvělé
a zaléval trávník, natahoval
kondici a ani pět křížků
sítě, lajnoval, pral dresy,
na krku mu nezabránilo
vypomáhal jako pomezní,“
podávat vynikající výkony
dodal František.
v soutěžních utkáních. Ale
Míra v době největší slávy
co je nejdůležitější, bylo na něj vždy spoVzpomíná i spoluhráč Jarda
Na Míru Kněžka si zavzpomínal i jeho lehnutí. A to nejen na hřišti, ale i mimo
dlouholetý spoluhráč a do poslední chvíle něj,“ uvedl dlouholetý skvělý černošický
nejlepší kamarád Jarda Karnet:
šutér.

Program fotbalového oddílu SK Černošice na měsíc červen
A mužstvo
2. 6. Černošice – Průhonice
9. 6. Zlatníky – Černošice
16. 6. Černošice – Jesenice B
B mužstvo
3. 6. Černošice B – Vonoklasy B
10. 6. Kazín B – Černošice B
17. 6. Černošice B – Mníšek B

(17.00)
(17.00)
(17.00)
(17.00)
(17.00)
(17.00)

Oddíl pořádá nábor do přípravky pro
příští sezónu. Přihlásit se mohou všichni
fotbalisté narození 1. 1. 1997 a mladší
od 6-ti let. Tréninky jsou každé pondělí
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a středu od 15.00 do 16.30. Zájemci se
mohou hlásit panu Vodičkovi na tel.:
603 193 320.
Od příští sezóny chce oddíl založit
mužstvo žáků. Hlásit se mohou fotbalisté narození 1. 1. 1993 a mladší, a to
na tel.: 606 444 134 (Petr Jahelka) nebo
777 268 495 (trenér Radek Záhorský).
Tréninky jsou na hřišti „za vodou“ každý
čtvrtek od 17.00.
Za SK Černošice Petr Jahelka, sekretář oddílu

12. schůze rady města…
(Pokračování ze strany 6)

- od staničení 0,460 až k ulici Brusinková (kam je úprava uvažována) vychází při dodržení šíře chodníku 1,5 m stavební rozměr zeleného pásu max. 0,5 m a tedy vlastní
šíře zatravněného pruhu 0,35 m
(po odečtení šíře obrubníku); tento
prostor je ve skutečnosti ještě zúžený náběhy betonových opěr obrub
chodníku a ulice. Navržená úprava
v této šíři není vhodná pro pěstování jakékoli vegetace
- při návrhu změny příčného spádu
komunikace směrem k zelenému
pásu ze zatravňovacích dlaždic
(parkovací místa P1 – P6) vzniká
problém se zaváděním dešťových
vod k oplocení a vjezdům přilehlých parcel – mezi vozovkou
a pásem ze zatravňovacích dlaždic je navržen přelivný obrubník
v úrovni obou navazujících povrchů a stávající upravený terén
přiléhajících pozemků se nachází
v převážné míře pod úrovní přilehlé komunikace
- parkovací místo P6 nedoporučujeme v současné době realizovat.
Za nově budovanou opěrnou zdí
v hraně oplocení přilehlého pozemku vzniknou poměrně vysoké násypy – cca 1,5 m a lze předpokládat
sesedání terénu a zatravňovací
dlažby v tomto prostoru, dokud
nedojde ke konsolidaci a stabilizaci navezeného podloží
- vjezdy do garáží na straně chodníku pravděpodobně nepůjdou realizovat dle navrženého řešení, které
předpokládá plynulý průběh chodníku a výškové změny mezi úrovní
podlahy garáže a úrovní komunikace vyřešit „rampičkou“ v šíři
zeleného pásu podél chodníku
(zodpovědně lze rozhodnout až po

z radnice
geodetickém zaměření výškopisu
a polohopisu u jednotlivých vjezdů
při dodržení dané šíře chodníku
1,5 m)
- veřejné osvětlení na straně chodníku v navržené úpravě nelze realizovat s ohledem na požadavek
Policie ČR na šíři chodníku 1,5 m
bez jakýchkoliv překážek
- navržené vysazování keřů nebo jiné zeleně do „ostrůvků“ v zeleném
pásu na protilehlé straně chodníku
se jeví nereálné vzhledem k uložení
inženýrských sítí v tomto prostoru
(sdělovací kabely, STL plynovod,
kabely NN)

• III. rada

konstatuje, že požadavky,
které bude možno realizovat jako
změnu stavby před dokončením,
bude nutno nechat ocenit po dokončení výběrového řízení, které
bude realizováno na původní projekt; následně je nutno projednat
s žadateli finanční zajištění případných změn

• rada

souhlasí s tím, aby malování
společných prostor v DPS bylo zadáno firmě Vít Sedláček – Černošice
(vybrána z pěti cenových nabídek)

• I. rada ve věci Nadace ČEZ – akce

Regionální podpora (žadatel TJ Sokol Černošice) žádá finanční odbor
o předložení stavu zpracování podmínek pro poskytování finančních
prostředků na dobudování hřišť
formou půjčky; II. rada žádá TJ Sokol o sdělení, v jakém časovém horizontu bude schopna půjčku splácet; III. rada ukládá odboru investic
zahájit přípravu na podání projektu
– žádosti o nadační příspěvek
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• rada

souhlasí s vybudováním přístupových cest k budově Základní
umělecké školy v dolní části zahrady od ulice Dr. Janského podle
projektu – akce bude financována
z rozpočtu ZUŠ s příspěvkem města
(50 %)

(město obdrželo další dvě neinvestiční dotace: na činnost odborných lesních hospodářů a dotaci na sociálně
právní ochranu dětí, na 2. čtvrtletí)

• rada bere na vědomí roční vyúčto-

vání mateřských škol a ZUŠ a souhlasí s navrženým rozdělením jejich
• rada souhlasí s uzavřením Smlou- hospodářského výsledku
vy o zřízení věcného břemene na • rada ve věci Stav fondů příspěvkonové plynovodní rozvody STL, ve- vých organizací zřízených městem
řejné části přípojek STL pro 22 RD k 31. 12. 2006 bere na vědomí, že
a přeložku stávajícího STL řadu příspěvkové organizace obcí vyv lokalitě Rybníčky na pozemcích tvářejí podle zákona 250/2000 Sb.,
parc. č. 847 a parc. č. 2062/2 oba o rozpočtových pravidlech územv k. ú. Černošice, za jednorázovou
ních rozpočtů ve znění pozdějších
úplatu 500 Kč a doporučuje zastupředpisů, čtyři peněžní fondy:
pitelstvu ke schválení
- rezervní fond (ze zlepšeného hosp.
• rada souhlasí s prodejem pozem- výsledku a příp. darů)
ků parc. č. 4070/3 a parc. č. 4070/2 - investiční fond (z odpisů majetku,
(pozemek parc. č. 4070/3 o výměře
inv. dotací, převodů z rezervního
8 m² (zastavěná plocha pod chafondu)
tou) za cenu 500 Kč/m² a pozemek - fond odměn (ze zlepšeného hospodářského výsledku)
parc. č. 4070/2 o výměře 225 m² za
cenu 800 Kč/m² (oba v k. ú. Černo- - fond kult. a soc. potřeb (přídělem
na vrub nákladů v návaznosti na
šice) a doporučuje zastupitelstvu ke
mzdy)
schválení
• rada ve věci Areál technických slu- • rada schvaluje odpisové plány přížeb – duplicitní vlastnictví – ukládá spěvkových organizací města a výši
odboru investic informačně jednat příspěvků na odpisy; zároveň žádá
s Úřadem pro zastupování státu ve fi nanční odbor, aby jednotlivým
věcech majetkových o vyřešení du- školským subjektům zaslal příspěplicitního vlastnictví areálu odboru vek v příslušné výši
technické služby
Odbor kancelář starosty
Finanční odbor

• rada

ve věci Veřejná zakázka na
• rada souhlasí s upraveným návr- pronájem reprotechniky odkládá
hem seznamu správců kapitol roz- své rozhodnutí kvůli podrobné
analýze předložených nabídek
počtu pro rok 2007

schvaluje předložený soubor • rada souhlasí s vyřazením majetrozpočtových opatření č. 1/2007 ku z evidence (MŠ Husova)

• rada
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společnosti; je požadována schůzka
• rada ukládá odboru investic za- s vedením města, na které by byl prohájit jednání se zástupci občanů jednán další vývoj poskytování služeb
využívajících stávající dětské hřiště při odstraňování odpadů z Černošic)
Odbor územního plánování
Klatovská × Sušická
a stavebního řádu
• rada ve věci meziskládka štěrku
Technické služby

– ul. Husova města bere na vědomí • I. rada doporučuje, aby bylo
zahájeno projednávání regulačnásledující vysvětlení:
plocha města v ulici Husova byla ních plánů Akátová, Javorová, Na
využívána na uskladnění štěrkového Koutech – východ, Na Vysoké,
materiálu na výspravu komunika- Slunečná – Pod Slunečnou-západ,
cí, jelikož plocha na bývalé skládce V Lavičkách a Werichova v souladu
U dubu byla využita a pronajata s § 64 odst. 2 zákona č. 183/2006
firmě Švestka; OTS řešil problém Sb., a to na základě předložených
s uskladněním štěrkového materiá- návrhů zadání; II. rada stanovuje
lu na výspravu komunikací a toto podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb., že
místo bylo dobře dostupné (většina funkci pořizovatele bude vykonávat
opravovaných štěrkových cest byla Úřad územního plánování Černošiprávě v této oblasti); nejméně 2× roč- ce; III. rada určuje Helenu Langšádně bylo místo vždy úplně vyčištěno lovou jako pověřeného zastupitele
a nedocházelo k poškozování stromů k projednání výše uvedených regujejich zasypáváním; v roce 2006 by- lačních plánů, aby předala podle §
lo vybudováno sportoviště za tímto 64 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
pozemkem a následně došlo ke změ- Úřadu územního plánování Černoně využívání této plochy (vyčištění šice návrh zadání výše uvedených
plochy a její příprava pro umístění regulačních plánů
laviček)

• rada

ukládá odboru technické
služby svolat jednání mezi Ing. Řehořem, zástupcem OTS, majiteli
Kompostárny Líšnice a zástupcem
fy Aqaconsult (na základě úkolu
rady města došlo k jednání ohledně ukládání bioodpadu a odpadu
z ČOV na kompostárnu Líšnice)

• rada

Odbor kultury

souhlasí s navrhovanými
změnami v Informačním listu
s platností od 1. 5. 2007: využít
stranu 2 k barevné inzerci; zvýšit
cenu celostránkové inzerce na barevně tištěných stranách z 1 200 Kč
na 2 400 Kč; vzhledem k výhodným
podmínkám, za kterých bude IL nová
• rada pověřuje místostarostku za- tiskárna vyrábět, zachovat pro její inhájením jednání se zástupci firmy zerát cenu jako za inzerát černobílý
Rumpold-P, s. r. o., (ve vedení firmy (viz poslední strana obálky)
došlo ke změně na postu ředitele • rada souhlasí s harmonogramem
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výstav v Mokropeské galerii sv.
Václava (květen – výstava fotografií:
Luděk Kopal na téma Praha okouzlující a Duše přírody; červen – výstava dětských prací: atelier ak. mal.
Martiny Fojtů; červenec – výstava
fotografií: Antonín Pavel – podpořeno grantem MěÚ Černošice)

• rada

souhlasí s pronájmem prodejních stánků (odbor kultury má
k dispozici 10 prodejních stánků;
navrhuje tyto stánky pronajímat
místním prodejcům za 100 Kč
a ostatním za 200 Kč na akci pořádanou městem)

• rada

Různé

bere na vědomí dopravní
průzkum (Fa – Czech Consult)

• rada

ukládá odboru technické
služby zahájit jednání s vlastníky
pozemků o prořezání větví dotýkajících se vedení městského rozhlasu
Dotazy členky zastupitelstva pí
Göttelové k zápisu z 10. schůze rady města:

vební uzávěře z důvodu střetu zájmů
a proč se nezdrželi hlasování druhého o nesouhlasném stanovisku rady
k podaným námitkám?
• uvedení členové rady města se nezdrželi hlasování o nařízení o stavební uzávěře kvůli střetu zájmů.
Ani v případě hlasování o nesouhlasném stanovisku k podaným námitkám nebyl identifikován žádný
střet zájmů.
Rekonstrukce ul. Karlická dle projektu znamená, že v okolí MŠ bude
komunikace široká také 6 m, nebo
zůstane zachována stávající šíře
vozovky a parkoviště? Jak velký pozemek vlastní majitel pod školkou
Karlická?
• Rekonstrukce ul. Karlická nezahrnuje prostor před MŠ; rozloha
pozemku majitele – jedná se o veřejnou informaci, kterou je možno
zjistit v katastru nemovitostí.

13. schůze rady města
konaná 30. dubna 2007

Proč se rada města rozhodla pojišOdbor investic a správy majetku
ťovat členy zastupitelstva a úředníky
pro případ stíhání? Kolik bude toto • rada souhlasí s dodatečným povolením stavby studny na pozemku parc. č.
pojištění stát?
3774 v ulici Akátové
• rada v této věci nijak nerozhodla,
• I. rada souhlasí s rozšířením kabelové
nelze tedy odpovědět
sítě NN pro budoucí rodinný dům na
Jaký bude výsledný počet obecních pozemku parc. č. 1486/2 v ulici Alešově
pozemků v Husově ulici po jejich dě- za předpokladu, že nebude nijak narulení a jak budou velké?
šen povrch komunikace Alešovy; II.
• dělením vzniknou 2 pozemky, rada ukládá odboru technické služby
každý o rozloze cca 2 000 m²
provádět kontrolu – nesmí být narušen
Zdrželi se pánové Řehoř a Stříbrný nový povrch komunikace
hlasování v případě nařízení o sta- • rada nesouhlasí se stavbou rodinné-
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ho domu na pozemku parc. č. 1486/2
v ulici Alešově, neboť navržená velikost zastavěných ploch není v souladu
s územním plánem; rada doporučuje
investorovi předložit návrh, který bude
v souladu s ÚP

•

rada souhlasí s přestavbou rodinného
domu č. p. 375 ve Střední ulici

•

rada souhlasí se stavbou dvougaráže
a přestavbou stávající garáže na pozemku parc. č. 252/1 v ulici V Horce
pod podmínkou, že bude vyřešeno
vsakování dešťových vod na pozemku
žadatele

•

rada souhlasí se stavbou rodinného
domu na pozemku parc. č. 250 v ulici
V Horce

•

rada souhlasí s přestavbou rodinného
domu č. p. 601 v ulici Dr. Janského

•

rada souhlasí se stavbou inženýrských sítí a komunikace na pozemcích
parc. č. 5125/25, 94, 95 v ulici Zvonkové za podmínky projednání a kladného
stanoviska Policie ČR a dopravního
inspektorátu k velikosti obratiště (obratiště se nesmí realizovat na pozemích
města)

•

rada souhlasí s dodatečným povolením stavby studny na pozemku parc. č.
3766 v ulici Akátové

•

rada souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku města ve výši 17 000 Kč
na vybudovanou tlakovou kanalizační
přípojku k domu č. p. 1240 v Růžové
ulici

•

rada souhlasí s podpisem smlouvy
o realizaci přeložky kVN a kNN v Karlické ulici

•

z radnice

rada pověřuje odbor technických služeb, aby provedl dílčí úpravu povrchu
komunikace v místě napojení ulice
Werichovy do ulice U Dubu
• rada ve věci Přehled vlastnických
vztahů k pozemkům v ulici Střední
ukládá odboru investic zahájit přípravy k realizaci rekonstrukce komunikace v úsecích, kde jsou vyřešeny majetkoprávní vztahy
• I. rada ve věci Žatecká ulice – splašková kanalizace a asfaltový povrch
souhlasí s navrženým postupem vybudování splaškové kanalizace (prodloužení o cca 95 m tak, aby bylo možno
napojit všechny stávající objekty podél
komunikace; celou stoku kanalizace
by realizovalo město) a komunikace
(provedena jako nezátěžová nad 12 tun
s tím, že finální vrstva bude vybudována
až po realizaci všech inženýrských sítí)
včetně navrženého financování (veškeré náklady na vybudování komunikace
uhradí dárce); II. rada ukládá odboru
investic spolu s právničkou města připravit příslušné smlouvy s dárcem a po
jejich podpisu zahájit vlastní realizaci
akce
• rada ve věci Oprava části dešťové kanalizace v ulici Jansova souhlasí s návrhem fy Arwen (náhrada za to, že odvod dešťových vod z jejího areálu bude
sveden do dešťové kanalizace v majetku
města) za předpokladu, že bude doplněn o závazek zrekonstruovat vyústní
objekt dešťové kanalizace u železniční
tratě
• rada ve věci Úpravy ulice Sosnová
– studie vyjadřuje ochotu dále jednat
a pověřuje odbor investic ve spoluprá-
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ci s pí místostarostkou jednat o přípravě komplexního návrhu (rada neudělila
výjimku ze stavební uzávěry pro stavbu
rodinného domu v ulici Sosnové; stavebníci poté předložili studii rekonstrukce
komunikace Sosnové s příslibem finančního podílu na její realizaci; odbor investic doporučuje schválit tuto studii pod
podmínkou, že stavebník uhradí 30 %
těchto nákladů; po uzavření smluvního
vztahu by byla znovu projednána žádost
o udělení výjimky ze stavební uzávěry
pro stavbu domu)
• rada ve věci Pokládka HDPE trubek
pro optický kabel – propojení budov
MěÚ a DPS (bod z minulé rady) nepřijala návrh usnesení ve znění: Rada
města souhlasí s realizací pokládky
HDPE trubek pro budoucí optický kabel
v úseku Stulíková – Myslbekova (hlasování o předloženém návrhu usnesení:
2 pro, 4 proti, nikdo se nezdržel hlasování)
• I. rada souhlasí s podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o nákladech
spojených s připojením a zajištěním
požadovaného příkonu odběrného
zařízení u mokropeské pláže; II. rada
ukládá odboru investic urychleně zajistit zřízení nového odběrného místa
v ul. Radotínská (u hřiště)
• rada souhlasí s podpisem rámcové
smlouvy s fy Barum, s. r. o., na nákup
pneumatik pro služební auto odboru
investic i pro odbor technické služby
• rada souhlasí s realizací směny navržené odborem investic: nájemník bytu
v domě č. p. 286 v ulici v Mýtě zemřel;
do uvolněného bytu (1+1) se přestěhuje
dosavadní nájemník přízemního bytu
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(2+1, 57 m²) v Karlštejnské ulici; tento
byt by po úpravách mohl sloužit jako
další kanceláře MěÚ

•

rada souhlasí s uzavřením Smlouvy
o zřízení věcného břemene č. SVC 63/
07/06098/0025 na nové vedení veřejné
telekomunikační sítě na pozemcích
parc. č. 847 a 877/3 v k. ú. Černošice
– Rybníčky za jednorázovou úplatu
296 Kč a doporučuje zastupitelstvu ke
schválení

•

rada souhlasí s uzavřením Smlouvy
o zřízení věcného břemene č. SVC
63/07/06098/0022 na přeložku vedení
veřejné telekomunikační sítě na pozemcích parc. č. 847 a 2062/2 v k. ú.
Černošice – Rybníčky, rodinné vily
Slunný vrch za jednorázovou úplatu
984 Kč a doporučuje zastupitelstvu ke
schválení

•

Finanční odbor

rada ve věci Žádost o poskytnutí bezúročné půjčky TJ Sokol Černošice (vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem na stávajícím asfaltovém
hřišti u sokolovny) doporučuje zastupitelstvu ke schválení poskytnutí požadované bezúročné půjčky ve výši 500 tisíc
Kč na dobu tří let, s ročními splátkami
170 tis. Kč (navýšeno o inflační koeficient), na financování rekonstrukce hřiště
z investiční rezervy města pro rok 2007;
podmínkou poskytnutí půjčky je uzavření dohody mezi městem a Sokolem
o způsobu veřejné přístupnosti hřiště

•

rada schvaluje odpis nedobytné pohledávky za nemajetným dlužníkem ve
výši 15 919 Kč a doporučuje zastupitelstvu města schválení odpisu nedobyt-

z radnice
né pohledávky za dalším nemajetným
dlužníkem ve výši 26 545 Kč
• rada souhlasí s navrženým splátkovým kalendářem žadatelky (fakturace
za vodné a stočné ve výši 17 112 Kč);
důvodem žádosti je pobírání důchodu
bez dalšího příjmu
Odbor kancelář starosty
• I. rada jmenuje hodnotící komisi pro
posouzení nabídek veřejné zakázky na
dodávku multifunkční kopírovací technicky v tomto složení: Dr. Jirout, p. Šabata, Ing. Sajdl, Ing. Skalický a Ing. Ullrichová; II. rada ukládá předsedovi
komise předložit protokol o posouzení
nabídek na příští zasedání rady města
• rada ve věci Odvolání proti neposkytnutí informací podle zákona 106/
1999 Sb., odvolání vyhovuje a ukládá
povinnému subjektu poskytnout znění
smlouvy se znečitelněním částí, které
společnost s r. o. označí jako své obchodní tajemství, a to do 30. 5. 2007
• I. rada ve věci Stížnost na nečinnost
podle zákona 106/1999 Sb., ukládá
odboru investic striktně dodržovat
směrnici č. 2/2007 (zejména čl. V)
o poskytování informací podle zákona
106/1999 Sb., a důrazně trvá na dodržování lhůt a postupů v ní obsažených;
II. rada potvrzuje postup povinného
subjektu a ukládá vedoucí odboru kancelář starosty odpovědět žadatelce na
její stížnost v termínu do 11. 5. 2007
Odbor životního prostředí
• rada bere na vědomí pět žádostí
o povolení pálení ohně (čarodějnice)
Odbor dopravy
Zápis z jednání, které se týkalo řešení

tíživé dopravní situace vzniklé uzavírkou silnice II/115 v úseku Praha
5, Radotín – Černošice (účastnili se
zástupci Roblína, Třebotova, Černošic,
zpracovatele DIO, MěÚ Černošice, OTS
Černošice a MP Černošice):
• I. rada bere na vědomí průběh jednání a doporučuje odboru dopravy vyvinout kroky vedoucí ke zobousměrnění
komunikace v Třebotově (pro osobní
vozidla); II. rada ukládá odboru technické služby upravit části objízdné trasy; III. rada ukládá pí místostarostce
jednat s fy Ekis o částečném zprůjezdnění po objížďce v Radotíně
Z komise bezpečnostní a dopravní
České dráhy a.s. – informační bod:
- oprava nástupiště na vlakové zastávce
Černošice - Mokropsy bude provedena
ve III. čtvrtletí tohoto roku
- žádost o možnost zastavování navýšených vlakových spojů v zastávce
Černošice-Mokropsy není v současné
době proveditelná z hlediska možnosti
funkčnosti systému; nicméně bude žádost zohledněna při přípravě jízdních
řádů 2007/08 (pan Hokr se nabídl
k přezkoumání jízdního řádu, zda
skutečně nelze žádosti vyhovět)
• I. rada ukládá odboru dopravy realizovat další jednání s ČD o možnosti
zvýšení nástupiště za účelem usnadnění nástupu a výstupu cestujících
Výstavba čerpací stanice v Radotínské
Byla předložena projektová dokumentace (situace plánované čerpací stanice),
bude upřesněn počet stání pro nákladní
vozidla, kamiony a autobusy; dále bude
předložen nákres s úpravou jednotlivých
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z radnice
jízdních pruhů, pro zpracovatele PD má
komise tyto připomínky:
- zřízení odbočovacího pruhu ve směru
od Prahy (středový)
- rozšíření silnice a zřízení nájezdového
pruhu ve směru od Černošic
- úpravu stání pro nákladní vozidla,
a to zajištění průjezdu vozidel
- rozšíření parkovací plochy a navýšení
počtu stání pro kamiony, autobusy
- přesunutí parkovacího stání pro osobní vozidla za budovu čerpací stanice
do bezprostřední blízkosti parkovacího stání pro nákl. vozidla (zajištění
plynulého průjezdu areálem) s návazností na vjezd parkovacích ploch
Autobusová zastávka ul. Slunečná
Současná nově zřízená stříška autobusové zastávky U Transformátoru na
Slunečné nedostatečně chrání občany při
nepříznivém počasí.
• II. rada ukládá odboru technické
služby navrhnout řešení úpravy autobusové zastávky U Transformátoru
– přidání bočních stěn
Zabezpečení hřiště v ul. Radotínská
(nedostatečně vysoký plot nezabraňuje
míčům přeletět na silnici; komise doporučuje zvýšení plotu)
• III. rada pověřuje odbor investic zadat vypracování PD na zvýšení plotu
hřiště sousedící se silnicí II/115
Rekonstrukce ul. Mokropeská (probíhá
řízení týkající se rekonstrukce ul. Mokropeské; komise žádá o předložení projektové dokumentace k nahlédnutí)
• IV. rada konstatuje, že do PD rekonstrukce ul. Mokropeská je možno nahlédnout na odboru investic
Výstavba tří bytových domů na ul.
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Vrážská: výstavbou tří bytových domů
na ul. Vrážské (serpentiny) se zhoršila
bezpečnost průjezdu vozidel; komise
žádá odstranění zábran zasahující do
silnice v nejbližší možné
• V. rada pověřuje stavební úřad projednáním se zhotovitelem stavby odstranění zábran (plotu) umístěných ve
vozovce.
Různé
• rada města bere na vědomí Zápis
ze 4. jednání komise sociální a zdravotní konané dne 17. 4. 2007
• rada ve věci Žádost zastupitelky
Ing. Göttelové konstatuje, že komise
jsou poradní orgány rady a neshledává
důvod k rozesílání zápisů členům zastupitelstva města
• rada ukládá odboru technické služby
navrhnout a zrealizovat úpravu zábradlí k zajištění průchodu ke vstupu do
domu č. p. 101 v Komenského ulici
• I. rada ukládá odboru technické služby zadat odborné firmě prořez větví
dotýkajících se rozvodů (ČEZ); II. rada
ukládá TS nechat provést revize rozvodů městského rozhlasu
• I. rada ukládá odboru investic prověřit funkčnost splaškové kanalizace
(gravitační a tlakové) v ul. Olbrachtova; II. rada ukládá odboru technické
služby prověřit oddělení dešťových
vod od splaškové kanalizace; III. rada
ukládá TS zajistit sanaci staré jímky na
konci ulice Olbrachtova
• rada doporučuje zastupitelstvu udělit
čestné občanství města panu Wolfgangu Pavlovi a paní Katherině Holzheuer.

kultura
Máte doma dítě, které rádo zpívá? Oceníte mnohobarevnost projektů
a různorodost v hudebních žánrech, kterými se sbor zabývá?
Chcete najít pro své dítě kvalitní a přitom zajímavé využití volného času?

Přiveďte své děti na konkurz, který každoročně pořádá
dětský pěvecký sbor Chorus Angelus.
Konkurzy proběhnou vždy v pondělí 4. a 11. června, a to:
od 14.40 do 15.25 ve třídě nové budovy ZŠ Černošce – Mokropsy,
od 16.15 do 18.15 v aule nové budovy ZŠ Dobřichovice.
Při této příležitosti Vás srdečně zveme na náš červnový koncert, na kterém budete
mít možnost slyšet děti jak z přípravných oddělení, tak z koncertního sboru.
Koncert se koná ve středu 20. června od 18.00 v kostele v Karlíku.
Kontakt: pěvecký sbor Chorus Angelus, www.chorusangelus.cz,
tel. 251 640 344, 724 005 980, e-mail: chorus.angelus@centrum.cz

Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus
Pravidelné zkoušky koncertního sboru
probíhají v aule 1. stupně ZŠ Dobřichovice
(nová budova) každé pondělí od 16.15 do
18.15 a středu od 16.15 do 18.00. Kromě běžných zkoušek sboru mohou děti navštěvovat
i individuální hodiny hlasové přípravy.

Chorus Angelus je občanské sdružení
sdružující zpívající děti, rodiče, příznivce
a přátele sboru z Dobřichovic, Černošic,
Řevnic, Všenor, Karlíka, obou Třebaní, Karlštejna a dalších obcí dolního Poberouní. Při
společných projektech se v něm setkávají jak
děti, tak muzikanti, divadelníci, filmaři a kreativní osobnosti ze všech oblastí kulturního
života. Repertoár sboru není vyhraněn. Tvoří ho hudba duchovní i světská, lidová píseň,
koledy, díla renesanční, barokní, klasická, ale
i skladby současných autorů.
Podle stanov sdružení činnost sboru řídí
rodičovská rada na základě rozhodnutí učiněných valnou hromadou členů. Umělecky
sbor řídí sbormistr a umělecký vedoucí
v jedné osobě po dohodě s rodičovskou
radou. Občanské sdružení pravidelně žádá
o různé kulturní granty.

Nedílnou součástí činnosti sboru je týdenní zimní soustředění (konec ledna) na horách
a dvoutýdenní letní soustředění (vždy v termínu posledních dvou týdnů prázdnin).
Kurzovné za pololetí činí 2 000 Kč, případné hodiny hlasové přípravy jsou účtovány zvlášť.
Občasné sdružení Chorus Angelus
se sídlem Dobřichovice:
Jednatel: Jiří Pergl, korespondenční adresa:
Pod Horkou 208, 252 28 Černošice

Naše webové stránky:
www.chorusangelus.cz,
e-mail: chorus.angelus@centrum.cz.
Sbormistr a umělecký vedoucí: Lukáš Prchal,
tel. 776 558 527, e-mail: luprc@centrum.cz.
Manažerka sboru: Jana Ullrichová,
tel. 724 005 980, 251 640 344 (večer).
Účetní sboru: Lída Jahelková, Laredo, s. r. o.
Řevnice, tel. 257 721 143..
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Minulá tajenka: Dům architekta a stavitele Františka Schlaffera

V Černošicích si počátkem minulého století
své vily budovali také samotní stavitelé, kteří
působili přímo v této profesně výhodné lokalitě
nebo v Praze. Nejinak tomu bylo i u Františka
Schlaffera, architekta a stavitele, který vedl stavební kancelář v Praze na Karlově náměstí.
V urbanisticky dominantním místě nad Střední
ulicí si postavil v roce 1904
svůj rodinný domek, což
potvrzuje štuková datace
pod půlkruhovým oknem
ve štítu severního průčelí.
Stavba probíhala od 4. března
do 16. srpna roku 1904. Na
secesní pojetí domu, dochovaného v intaktním stavu, poukazuje vedle celkového výrazu
zejména bohatý štukový dekor. Za pozornost
stojí především výzdoba severního průčelí, která
reprezentuje pohledově vstupní fasádu domu.
Pod korunní římsou nad okny vyniká rozevřený
deštník, který stejně jako dům symbolicky chrá-

ní člověka před „personifikovaným“ sluncem
a větrem s deštěm. Štukový reliéf doplňuje nápis
Pod deštníkem. V historickém dobovém tisku je
tato vila také uváděna s místním názvem Pod
paraplátkem. V podélném východním průčelí
nad schodištěm zase vyniká nástěnná malba
Madony s dítětem v ozdobném poli se štukovým
vegetabilním
dekorem.
Vedle jednoduchých obdélných okenních otvorů
jsou fasády členěny okny
završenými půlkruhovým
obloukem. Jednotlivá průčelí
zvýrazňují balkóny a veranda
s dřevěným zábradlím. Lichoběžníkové štíty
zdobí paprsčitý štukový dekor.
Architektonicky kvalitní autentický dům
čp. 361, situovaný na vyvýšeném místě ve svažité zahradě, dotváří také působivě řešená úprava
terénu.
Bc. Šárka Koukalová, Národní památkový ústav

Legenda ke křížovce s architektonickou tématikou
VODOROVNĚ: A. Správní celek; budapešťský fotbalový klub – B. První část tajenky
– C. Druh palmy; mariášnická hláška; chorvatský ostrov – D. Zájmeno; klepetáči;
ruská stíhačka – E. Stehy; starořecká bohyně moudrosti; litinový plát – F. Slov.
ocet; angl. tým; stará značka gramodesek – G. Proud; úder nohou – H. Pramáti;
komoni – I. Citoslovce kapání; modelářská hmota – J. Zájmeno; teprve – K. Úkaz;
proč – L. Činorodost; bolák; tesařův nástroj – M. Název písmene; maďarská automobilka; část – N. Kubánská lihovina; zastar. pásek; tečka – O. Pořadí; chem. zn.
Americia; tep – P. Řezbářovy nástroje; král českých komiků – R. Druhá část tajenky – S. Česká automobilka; dřevařský stroj.
SVISLE: 1. Zaniklá politická strana; rarášek; splav; číslovka – 2. Jedna z lesních kalamit; polévková zelenina; Slovan – 3. Byliny podobné heřmánku; druh roury; bezdomovci – 4. Býv. chebská továrna na bicykly; iniciály herce Trávníčka; záporka;
koště – 5. Pečovat; pleso; býv. SPZ Dolného Kubína – 6. Plošná míra; však; papež;
Akademie věd – 7. Předložka; poplatky; armén. muž. jméno; přitakání – 8. Slov.
muž. jméno; šváb; čisticí prostředek – 9. Část molekuly; předložka; douška na závěr
dopisu; podzemnice olejná – 10. Notes; atleti; ovčácká chatrč – 11. Draví ještěři;
plod dubu; anglicky sůl – 12. Vidina; chytit; doba; kříženec velblouda.
Nápověda: A. Vasas. – C. Lošin. – 8. Pur. – 12. nar.
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Významné osobnosti Černošic: Divadelní hvězda Andula Sedláčková

Černošice svou krásnou polohou na březích řeky Berounky a také ideální dostupností
z hlavního města vždy lákaly movitější klientelu k výstavbě honosných sídel určených nejen
k trvalému pobytu, ale i k příjemnému prožití letních měsíců. To potvrzuje i fakt, že zde
měla letní sídlo i nejobdivovanější divadelní hvězda začátku 20. století, všemi nazývaná
„naše Andula Sedláčková“. Žena, která udávala tón módě a kterou každý napodoboval.
První si nechala krátce střihnout vlasy, první se objevila na jevišti v šortkách.
Andula se narodila v ronoho z prvních automoce 1887, tedy právě před
bilů v Praze). Byl dvorním
120 lety, v Praze, do rodiny
architektem Miloše Havla,
herce Národního divadla
pro kterého postavil BarAloise Sedláčka. Mimorandovské ateliéry. Maxova matka sňatku nepřála,
řádný talent ji přivedl na
později však podlehla
„prkna, jež znamenají svět“
hereččině kouzlu a snachu
už v šesti letech a právě do
se velmi oblíbila.
Zlaté kapličky. V osmnácti
již byla stálou členkou
Mladí manželé se nadchli
souboru. Jejími učiteli byli
pro němý film. Založili filotec Alois Sedláček a hemovou společnost ASUM,
rečka Marie Hübnerová.
která natočila čtrnáct filAndula zprvu vystupovala
mů. Matka zapůjčila terasu
převážně v chlapeckých
svého bytu ve Vodičkově
rolích a v rolích naivek.
ulici, obrácenou do FrantišJejí oslnivá herecká dráha
kánské zahrady, a začalo se
začala v roce 1913 rolí Lízy
filmovat. Přestože film byl
v Shawově hře Pygmalion
v začátcích, okouzlil a jako
Andula Sedláčková
a hlavní rolí v Dumasově Dámě s kamélie- ochotníci v něm vystupovali i členové nejmi. Její herecké výkony zaujaly i Vídeň, kte- vlivnější tehdejší společnosti, i ti s „modrou
rá ji nazývala českou Sarah Bernhardtovou. krví“. Hlavní roli vždy měla Andula. V souOna však zůstala věrná českému divadlu.
sedním bytě bydlel fotograf Langhans, který
Diváci ji milovali, obdivovali a také roz- se stal neocenitelným učitelem a rádcem při
mazlovali. Když v roce 1919, po neshodách vyvolávání natočených filmů.
s vedením Národního divadla, neboť zasaAndula byla i první českou herečkou,
hovala do dramaturgie, odešla do Vinohrad- která hrála ve zvukovém filmu. Natáčení
ského divadla, odešli za ní i diváci. Chodilo však skončilo po zvukové stránce katastrose prostě na „naši Andulu“, bez ohledu na to, fálně, hercům z úst vycházelo jen chřaplání.
jaká hra byla na repertoáru. Již nepodepsala Herečka se zařekla, že v žádném dalším filstálé angažmá, vystupovala jako host.
mu hrát nebude, a to také dodržela.
V roce 1911 se tajně provdala za nadanéNešťastným přehmatem Anduly byla její
ho architekta Maxe Urbana, který pocházel náklonnost k herci Hugo Haasovi. Podlehla
z nejvlivnější a nejbohatší rodiny v Praze. jeho kouzlu a prosazovala jej do rolí milovByl to snílek, milovník všech technických níků. A on, jako „poslušný pejsek“, vždy
novinek a vášnivý motorista (majitel jed- poslechl. Výsledkem byl jedno velké fiasko.
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Teprve Hugo Hillar obsadil Hasse do ko- i lidskou úroveň. Vzdorovala nacistům,
mické role, ve které se „našel“. Herci se tedy uváděla problematické hry, nedostavila se
na divadle rozešli, v soukromí však nikoli. na shromáždění filmové a divadelní elity
Také manželství Urbanových se rozpadlo. v Národním divadle, odsuzující atentát na
Dvě silné, ale rozdílné individuality nenašly Heydricha. Divadlo pak bylo pod stálou
trvale společnou cestu. Rozchod byl netra- kontrolou gestapa. Po válce pak nepřijala
diční. Manželé spolu odjeli na prázdniny do komunistické jmenování národní umělkyní,
a když pak ministr Nejedlý
Francie a domů se vrátili
rušil soukromá divadla,
každý s novým partnerem.
byla první na řadě. HeAnduliným druhým manrečka, která žila divadlem,
želem se stal o sedmnáct
pak třicet let žila bez něj,
let starší doktor práv Josef
ve finančních starostech.
Kašpar. A právě on zakoupil pro herečku a jejich maSkutečnou tragédií však
lou dceru Marcelu, která se
byl osud její dcery Marcely,
narodila v roce 1926, letní
na kterou vzpomínají dovilku v Černošicích v ulici
dnes její černošické kamaZd. Lhoty. V průčelí měla
rádky. Marcela nedostávala
nápis Mařenka. Protože
žádné role, konferovala esse ztratila veškerá dokutrády či uváděla program
mentace o domě, nevíme,
cirkusu Humberto. Rodijako dlouho ji Kašparovi
na rozprodávala majetek
vlastnili.
a pronajímala starožitný
nábytek americkému velVšeobecně se soudilo,
vyslanectví, kam Marcela
že doktor Kašpar je otDcera Marcela
chodila pro nájem. Byla
cem Marcely. Teprve na
pohřbu profesora Františka Hodáče, otce
přitom sledována, posléze zatčena a obžalopopulární herečky Nataši Gollové, Andula
vána ze špionáže. Prožila šest let ve tvrdém
oznámila, že otcem je právě on. Nataša tak
žaláři. Po propuštění se živila jak se dalo. To
měla nevlastní sestru.
již byla závislá na alkoholu.
Hereckých nabídek pro Andulu SedláčKdyž pak zavlekl Annu Sedláčkovou její
kovou ke konci třicátých let ubývalo. Vypsí miláček, boxer Honza, na přechodu pod
soký životní standard vzal za své. Zůstaly
jedoucí motocykl, což se stalo před čtyřiceti
jen honoráře za pohostinská vystoupení
lety, Marcela neunesla tíživou situaci a rok
mimo Prahu a nevelká penze manžela.
a půl po matčině smrti, ve svých třiačtyřiExekuce se množily. Proto v roce 1939
ceti letech, spáchala sebevraždu.
zakládá v pražském Mozarteu vlastní diV jejich bytě ve čtvrtém patře pražského
vadlo. Herecký křest si tu odbývá i dcera
domu
u Černé Růže na Příkopech se našly
Marcela, od které se očekávalo, že půjde
urny
otce,
matky, bratra a Anny Sedláčkove stopách své matky. Jak se však ukázalo,
vých.
Po
dlouhých
a nedůstojných jednádcera matčin talent nezdědila.
ních
byly
pak
uloženy
na Vyšehradském
Andula Sedláčková si i jako majitelka
hřbitově.
Milena Křížová
divadla dokázala zachovat uměleckou
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Čtenářům městské knihovny už slouží on-line katalog
S radostí oznamujeme, že od května tohoto roku byl na webových stránkách města
Černošice (www.mestocernosice.cz) zpřístupněn on-line katalog všech knižních jednotek
nabízených naší knihovnou. Prostřednictvím tohoto katalogu si může kterýkoliv uživatel
sítě Internetu v pohodlí domova nejen najít, zda černošická knihovna hledaný dokument
vlastní, ale také, zda je momentálně k dispozici. Doufáme, že tato technická vymoženost
Irena Šilhánková a Eva Vacková, vaše knihovnice
přispěje k vaší spokojenosti.

Sdružení S dětmi a pro děti zve na letní tábor v Černošicích
Sdružení S dětmi a pro děti připravilo už 26. ročník letního tábora v Černošicích, který
se pro děti od 6 do 16 let uskuteční v době od 9. do 27. července. Na táboře si budeme
užívat leteckého a plastikového modelářství a létání s modely řízenými rádiem, budeme
jezdit na koních, hrát hry, sportovat, koupat se a podle počasí i stanovat, budeme se učit
jazyky a konverzovat v angličtině a němčině, zkusíme si práci s počítačem a hru na kytaru. Menší místní děti budou moci spát doma. Je možná účast i jen na části tábora. Tábor
je prakticky připraven, můžeme přijmout ještě další zájemce.
Lumír Apeltauer, tel: 605 545 615, e-mail: L.apeltauer@volny.cz.

Den Země se Zvonečkem se v Černošicích vydařil
Centrum ekologické výchovy Zvoneček Vrané nad Vltavou ve spolupráci s ZČ Rozruch, ZČ Kandík z Hnutí Brontosaurus a městem Černošice připravily u příležitosti Dne
země osvětovou akci o třídění komunálního odpadu. Program, který proběhl ve stanu
v Karlštejnské ulici, byl doplněn informacemi o energetických úsporách v domácnostech,
zájemci si mohli vypočítat svojí „ekologickou stopu“ a také se pobavit výstavkou letošních
prací ze soutěže Ekofór. Užovka červená byla příjemným rozptýlením a mnohé děti si na
místě ověřily, že had není slizký a odporný, ale naopak velmi zajímavý živočich. Brontíci
veřejnosti nabídli i možnost ověřit si své znalosti v ekokvízech. Přestože jsou to celkem
běžné otázky, jen několik jedinců dokázalo test vyplnit bez chyby. Téměř stovka návštěvKlára Malíková
níků však byla pro organizátory akce příjemným překvapením.

Víme, proč třídíme odpad?
ZO ČSOP Zvoneček ve spolupráci s městem Černošice vás zve v sobotu 30. června
v době od 9.00 do 14.00 k informačnímu stánku o odpadech, který bude před obchodním
domem Delvita v Karlštejnské ulici. Do stánku můžete přinést použité baterie a hliník.
Dozvíte se, jak správně třídit odpady a jak se dále tyto odpady zpracovávají. Podrobnosti
(pb)
na www.cev-zvonecek.cz.

Alternativa krizových sms
Město Černošice nabízí novou službu. Prostřednictvím informačních e-mailů se
v předstihu dozvíte o plánovaných odstávkách dodávky vody a elektrické energie i o jiných nenadálých situacích. Zájemci o tuto službu se mohou zaregistrovat na emailu
pavel.blazenin@mestocernosice.cz.
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Krajská výstava psů se v Černošicích uskuteční 5. července
Kynologický klub Černošice, o. s., a město Černošice srdečně zvou všechny majitele a přátele psů na Krajskou výstavu psů, která se bude konat 5. července v kryté
hokejové hale v Černošicích. Předvedena budou plemena FCI, skupin I, II, V, IX, X,
XI, národní plemena a XII neuznaná z loveckých plemen a povolena jejich kluby. Výstava bude spojena s klubovou výstavou Klubu chovatelů kavkazských psů a speciální
výstavou Klubu chovatelů Bischon a Poil Fríse.
Informace a přihlášky: Alena Holubová, Kynol. klub Černošice (KKČ, o. s.), Na Vlčovce 7,
160 00 Praha 6, tel.: 606 930 860, email: alaho@centrum.cz.

kultura

Koncert v Základní umělecké škole
V pondělí 11. června zazní v sále Základní umělecké školy skladby R. Schumanna,
C. M. Webera, J. S. Bacha, C. Francka a úpravy izraelských a anglických písní v podání
Petra Hlavatého (fagot), Jakuba Pácala (zobcová flétna) a Veroniky Čechové (klavír). Petr Hlavatý vystudoval plzeňskou konzervatoř, nyní pokračuje na Akademii
múzických umění v Praze. Absolvoval mistrovské kurzy ve Weimaru u prof. K. Thunemanna. Na soutěži konzervatoří v Ostravě získal 3. místo. V roce 2005 absolvoval
koncertní turné s European philharmonic orchestra. Veronika Čechová vystudovala
pražskou konzervatoř. Jako klavíristka působí na waldorfských školách, účastní se
mezinárodních eurytmických seminářů, je členkou pěveckého sdružení Gabriel
a koncertuje v Čechách i na Slovensku. Jakub Pácal je žákem Jakuba Klára v ZUŠ
Výborského, Praha 4. Začátek koncertu je v 19 hodin.
Václav Polívka

Přehled zajímavých kulturních akcí
17. 6. – Irena Budweiserová koncert v kostele: vstupenky v předprodeji v trafice
u Václavků
28. 6. – Vernisáž výstavy fotografií Antonína Pavla spojená s kulturním programem
7. 7. – IV. Černošické bigbeatové dunění od 14.00 (poprvé Open Air) – Park Berounka vedle betonárny. Více o festivalu a kapelách, které zde vystoupí, na
www.duneni.cz.
19.–20. 8. – Černošická Mariánská pouť. Víkend zábavy a skvělé atmosféry u černošického kostela. Na podiu se vystřídá divadlo, tanec, koncerty, bigbeat, jazz
atd. Mnoho prodejních stánků a pouťových atrakcí. Vyzýváme všechny výtvarníky, kteří mají zájem nabízet na pouti svá díla, aby potvrdili svoji účast
odboru kultury na tel. 602 200 817 nebo pavel.blazenin@mestocernosice.cz,
prodejní stánky si můžete pronajmout.
15. 9. – Další ročník setkání skupin historického šermu Černošická Alotria.
15.12. – Vánoční trhy s bohatým doprovodným programem v Karlštejnské ulici.
Budeme rádi, když se nabízených akcí zúčastníte.
Za Černošice kulturnější Pavel Blaženín
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Koncert mladých klavíristů v MěKS
Ve čtvrtek 28. června se v Městském kulturním středisku na Vráži uskuteční
koncert mladých klavíristů. Zazní lidové písně i populární hity. Tentokrát bude na
programu i několik vlastních skladeb dětí. Na závěr zahraje minikapela (dvě zpěvačky a klávesy) několik anglicky zpívaných novinek současné pop-music. Začátek
(pb)
koncertu je v 17.00. Všechny srdečně zve Pavel Hokr.

Vážení lidé i přátelé,
předložím (či pověsím) Vám několik fotografií jako pokus
o sdělení. Totiž snímky, uložené ve skříni, nemohou sdělovat. A na Vás je posoudit,
zda sdělení se podařilo. A co je předmětem sdělení? Motivy z Černošic, okolí, i z Prahy. Při pozornějším pohledu zjistíte, že většina snímků je „postavena“ na světle. To
k nám přichází z vesmíru, který je Božím dílem (jak věříme), obrazně řečeno z Boží
ruky. I když třeba tuto víru nesdílíte, bude mou radostí, jestliže výstava fotografií,
která bude mít vernisáž v Mokropeské galerii sv. Václava 28. června od 18 hodin, Vás
upozorní na krásu věcí, kolem kterých chodíme a kterých jste si možná povšimli (což
je dobře), anebo které jste dosud zcela úplně nevnímali, a snad Vás budou motivovat
k pozornějšímu pohledu (což by bylo ještě lépe, neboť pak sdělení se podařilo). A pro
lidi věřící: přál bych si, aby výstava se podobala balíčku karet z příběhu o vojákovi,
kterému obyčejné věci (hrací karty) připomínaly základy křesťanské víry, vždyť světlo
je v oblasti víry hlubokým symbolem.
S díkem městu Černošice za podporu a umožnění výstavy Antonín Pavel,
člen Klubu fotografů amatérů.

Irena Budweiserová vystoupí v černošickém kostele
Černošičtí milovníci dobré hudby se mají na co
těšit. V neděli 17. června od 18 hodin se v místním
kostele uskuteční koncert Ireny Budweiserové. Zpěvačka, známá především z účinkování ve Spirituál
kvintetu, o které hudební kritik Vladimír Dorůžka
napsal, že se dokáže přenášet přes stylové a žánrové
hranice, aniž by přestávala být vlastní vyhraněnou
osobností, si do Černošic přiveze svou doprovodnou kapelou složenou z vynikajících instrumentalistů. Kontrabasistu Víta Fialu a kytaristy Jaroslava
Šindlera a Miroslava Linku. Začátek koncertu je v 18
hodin. Vstupenky v ceně 120 Kč si můžete koupit
v předprodeji v trafice u Václavků na černošickém
nádraží nebo v den konání koncertu před kostelem
Za odbor kultury Pavel Blaženín
za 150 Kč.
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Peter Lipa zazpívá v Clubu Kino texty Milana Lasicy
Jedna z nejvýznamnějších osobností evropského jazzu, slovenský
jazzman Peter Lipa, vystoupí se
svou kapelou ve čtvrtek 14. června
od 20.30 v sále černošického Clubu
Kino v programu nazvaném Lipa
spievá Lasicu. Vynikají zpěvák, který
vychází z bluesu, soulu i klasického
mainstreamu a jehož rozpětí sahá
od klasických jazzových standardů
přes latinskoamerický jazz, jazzový
šansón a spirituál až po funky a rock, se netají se tím, že je ovlivňován Jimmy
Rushingem, Ray Charlesem, Joe Cockerem či Bobby McFerrinem. Lipa je nejen
aktivním muzikantem, ale i producentem jazzových koncertů a dění na Slovensku i u nás. Jeho poslední deska, kterou vytvořil, stejně jako ty předchozí o něčem vypovídá. A to především po textové stránce. Lipa totiž ve všech písních
použil texty Milana Lasici, které určují směr nejenom lyrický, ale i lehce ironický,
dávající nadhled nad životními situacemi. Přitom opět vsadil na svou osvědčenou kapelu, k níž přizval pár hostů, např. Janu Kirschner.
Peter Lipa je prezidentem Slovenské jazzové společnosti a členem mezinárodní
poroty International Jury, která každoročně uděluje ceny European jazz prize. Je
i dlouhodobým dramaturgem prestižního evropského festivalu Bratislavské jazzové dni. Nenechte si ujít tento jedinečný kulturní počin. Vstupenky si můžete
zakoupit v předprodeji v trafice u Václavků na černošickém nádraží za jedinečných 130 Kč.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Pozvánka na výstavu do Mokropeské galerie sv. Václava
V pátek 15. června od 17.00 se uskuteční v Mokropeské galerii sv. Václava vernisáž výstavy dětských výtvarných prací z ateliéru ak. mal. Martiny Fojtů. Výstavu
zahájí děti z klavírní mikrotřídy PhDr. Anežky Misauerové. Výstava bude otevřena
vždy v sobotu a v neděli od 14 do 18 hodin. Mimo tyto dny vám galerii na požádání
(pb)
otevře paní Lada Sklenářová.

Koncert žáků Martiny Hanslové v MěKS
Zveme vás srdečně na koncert žáků Martiny Hanslové, který se uskuteční ve čtvrtek 21. června od 18 hodin v sále Městského kulturního střediska na Vráži, Mokropeská 1208. Přijďte si poslechnout, co všechno se mladí muzikanti naučili.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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K výstavě Empatie

V Mokropeské galerii sv. Václava proběhla 11. května vernisáž výstavy Empatie. Název možná někoho zaskočil, ale jen
do chvíle, než vstoupil a uviděl vystavená
díla. Slovo autora pak pomohlo těm, kdo
si nebyli jisti, zda vidí opravdu fotografii,
či klasický obraz. Jen pro několik z vystavených kusů by bylo možné použít
označení „fotografie“, i když se ve všech
případech skutečně jednalo o světlo
a stín. Motivy tvořily oblouk od oceánu
– zdroje života až po nezřetelné obrysy
oken zarámované mladými zelenými
listy nového života. Vypovídaly o trvání
života a jeho velikosti, o pomíjejícnosti
počitatelných hodnot.
Je těžké vytvořit si představu obrazu – dobrého obrazu – podle jeho slovního popisu. V případě meditativních fotografických obrazů je to zhola nemožné. Je třeba je
vidět. A přijmout, nebo odvrhnout. Není nic mezi tím. A věřím, že lépe je přijmout
– a podle možností se i vracet. Protože cesta poznání je nejvyšší hodnotou každého
z nás.
Výstava Empatie vybočila z představy, kterou máme o fotografických výstavách.
A toto vybočení by nemělo zůstat osamocené.
SemiŠ

Vědomostní test pro děti má vítěze, další soutěž se chystá
U příležitosti celostátně pořádané akce Březen – měsíc internetu vyhlásila černošická městská knihovna Test čtenářské zdatnosti pro děti. Ze správně vyplněných
odpovědí jsme vylosovali jména tří šťastlivců: Barbora Přibylová (10 let), Jakub Barnawi (5 let), Filip Barnawi (7 let). Prosíme malé, ale sečtělé vítěze, aby se dostavili
do knihovny pro knižní odměnu.
Zároveň bychom rády poděkovaly všem účastníkům, kteří si dobrovolně potrápili
hlavinky záludnými otázkami ze čtenářské praxe.
Abychom utěšily nevylosované a zároveň daly šanci ostatním soutěživcům, rozhodly jsme se připravit pro děti další, tentokráte výtvarnou soutěž na téma Moje nejmilejší hračka. Obrázky označené jménem, věkem a adresou odevzdávejte v knihovně
nejpozději do konce června. Vítězné práce odměníme, jak jinak než hezkou knihou,
Irena Šilhánková a Eva Vacková, vaše knihovnice
a vystavíme v prostorách knihovny.
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Nové knihy v Městské knihovně v Černošicích

Beletrie:
BOROVIČKA, V. P.: Hřbitov vyzvědačů – dokumenty a svědectví objevená po
ukončení studené války; CLARKOVÁ, Mary Higgins: Kdo tě zná – detektivka;
COELHO, Paulo: Čarodějka z Portobella – další román úspěšného brazilského
spisovatele; GILLEROVÁ, Katarína: Ráno nepláču – román pro ženy; CHRISTIE, Agatha: Rané případy Hercula Poirota; KESSLER, Leo: Operace Dlouhý
skok – válečný román; LEGÁTOVÁ, Květa: Nic není tak prosté – čtyři detektivní
příběhy; MEDEIROS, Larry: Skandální noc – román pro ženy; PLAIDY, Jean: Za
Modrými horami – historický román; PTÁČKOVÁ, Jindřiška: Raduji se ze života,
ale většinou ne – padesátá léta viděna očima dětské hrdinky; REINEROVÁ, Lenka:
Vůně mandlí – sbírka povídek poslední německy píšící autorky z Prahy; WALTARI, Mika: Cesta do Istanbulu – historický román; ZEZULKA, František: Z deníku
praktického lékaře.
Pro studenty a náročnější čtenáře:
DUSÍKOVÁ, Tereza: Internet pro ženy – příručka pro ženy, které jdou s dobou;
JANÁČ, Marek: Divnopis – proč se to tak jmenuje – názvy českých vesnic a městeček. Původ každého názvu je vysvětlen jak z historického pohledu, tak jazykově
i v místních pověstech; KONVALINA, Miroslav: Amerika bez iluzí – cestopis;
LANDOVSKÝ, Pavel: Soukromá vzpoura – rozhovor s Karlem Hvížďalou; MORELL, Sydney: Viděl jsem ukřižování – události v Československu v roce 1938
očima anglického novináře; MOTYČKOVÁ, Hana: To nejzajímavější z české přírody; MUGFORD, Simon: Základní bojová umění; NOVOTNÝ, Karel: Člověk Edvard Beneš; PUDIL, Petr: Homeopatická první pomoc; RUIZ, Miquel: Čtyři dohody – kniha o staré toltécké moudrosti, nabízející silný kód chování, který dokáže
proměnit náš život v nový požitek svobody, opravdového štěstí a lásky; VERHOEF,
Berry: Kompletní encyklopedie piva.
Pro děti a mládež:
GRINDLEYOVÁ, Sally: Slůně Bimbo – pro nejmenší čtenáře; MORRIS, Neil: Atlas starověkých civilizací; PRATCHETT, Terry: Svobodnej národ – fantasy literatura; STICHMANNOVÁ-MARNYOVÁ, Ursula: Co tu kvete?; TROJOVSKÁ, Inesa:
Kouzlo věků – román čtrnáctileté dívky; WILSON, Jacqueline: Lekce lásky.

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

Středa: 9.00 – 11.30, 14.00 – 20.00;
Pátek: 9.00 – 11.30.

Připomínáme, že všichni zaregistrovaní čtenáři naší knihovny mají přístup na internet
zdarma. Pro velký zájem o tuto službu je lepší si termín předem telefonicky rezervovat
(tel. 251 641 501).
Přijďte, těšíme se na vás.
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Kultura v okolních obcích
Dobřichovice
1. června 19.30 – příjezd královského průvodu, uvítání císaře Karla IV. zastupiteli obce,
vystavení korunovačních klenotů (trhovci na Křižovnickém náměstí od 16.00)
2. června od 10.00 – rytířské slavnosti u zámku (královský průvod vyráží ve 12.00)
3. června od 20.00 – Fürstův sál – taneční skupina Damaru s Indickým tancem (vychází
z tradic severoindického klasického chrámového tance kathak, ke kterému přistupuje
vlastním tvůrčím způsobem)
7. června od 19.00 – zámek – vernisáž výstavy fotografií Petra Janouška z Dobřichovic
Golf my way (otevřena denně od 13 do 19.00 do konce června)
10. června od 15.00 – diagnostický ústav v Pražské ul. – Divadlo Buchty a loutky uvádí
pohádku Babka Chňapka

Karlík
8. června od 19.00 – Karlický kostel – houslový koncert Ivana a Michaely Štransových,
doprovází J. Šaroun na klavír (W. A. Mozart, L. Jansa, L. v. Beethoven, B. Martinů,
E. Bozza, A. Vivaldi)
16. června od 17.00 – Karlický kostel – loutnový koncert Milana Černého (Ernst Gottlieb
Baron – Suity pro barokní loutnu)
30. června od 19.00 – Karlický kostel – koncert písní a árií japonské sopranistky Michiyo
Keiko; dále hrají Vratislav Kříž – baryton a Jaroslav Šaroun – klavír (na programu
jsou skladby R. Strausse, P. Ebena, W. A. Mozarta, B. Smetany, A. Dvořáka).
Andrea Hrubá

inzerce
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