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Telefonní čísla
pro volání v tísni
Tísňové volání

112

Lékařská pohot.

155

Policie ČR

158

Městská policie Černošice
605 255 450, 724 060 620
Hasiči

150

Hasiči Mokropsy

2 5164 0150

Pohotovost plyn

244 472 811–2

Pohotovost voda

602 324 785

Poruchy v el. síti

840 850 860

Veřejné osvětlení

800 101 109

Text k fotu na titulní straně:
„Krásné a zajímavé dívky ve
spojení s domy, jež mají velikou
kulturní hodnotu. Pro celý
realizační tým bylo velmi zajímavé
poznat unikátní stavby známých
architektů a proniknout na místa
běžným lidem nepřístupná.
Černošice jsou opravdu městem
plným krásy“.
Adresa redakce: MěÚ Černošice,
Karlštejnská 259
Sazba: negropolis.cz
e-mail: typo@negropolis.cz
Tisk: Tiskárna JDS, Praha
Evidenční číslo: MKČR 14138
Náklad: 2 500 výtisků
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Cyklostezka, parkoviště, park,
informační box, městská vilová
architektura, kalendář, jeden hejtman
a jak to vlastně všechno souvisí…
Chtělo by se předpokládat, že v době ekonomického útlumu se odpovědné politické reprezentace pokusí aktivovat všechny dostupné finanční
prostředky, aby je v maximální možné míře zapojily do nějakého společného úsilí o udržení ekonomiky v chodu a tím i do úsilí o udržení pracovních míst a zaměstnanosti.
Pro Českou republiku je jedním z takových
možných, vítaných vnějších zdrojů financování projektů z prostředků získaných v rámci
schválených rozvojových programů a ve velké
míře administrovaných krajskou administrativou. V lednovém zpravodaji jsem se dopustil
domněnky, že realizaci projektu úpravy předpolí
mokropeského nádraží, na který získalo město
závazné rozhodnutí o přidělení více než dvacetimilionové dotace již v roce 2008, nic nebrání,
neboť po odstranění výtek a zapracování připomínek, které k proběhlému prvnímu kolu výběrového řízení vznesl krajský dozorový orgán,
jsme byli připraveni výběrové řízení rychle
zopakovat a bezprostředně zahájit stavební
etapu. Bohužel se ukázalo, že současný krajský hejtman Dr. Rath k finančním prostředkům
Evropské unie přistupuje jako ke svému zcela
soukromému majetků, jehož prostřednictvím
hodlá patrně demonstrovat své politické papalášství a svůj formální podpis pod souhlasné
stanovisko regionální operační rady bez jakéhokoliv zdůvodnění až dosud nepřipojil. Bohužel na základě řady informací od dalších starostů v našem okrese se ukazuje, že se v tomto
případě nejedná o nějaký bezprecedentní exces
namířený výlučně proti našemu městu, ale že je
to jeho standardní způsob jednání i vůči řadě
dalších měst a obcí. Že tímto způsobem, kdy
nedochází k realizaci připravených projektů,
přichází český stavební průmysl o tolik potřebné
zakázky, mu asi nedochází, nebo mu je to ještě
spíš docela jedno.
Stojí za to si připomenout, o co v našem konkrétním projektu šlo.
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Jednou z priorit minulého vedení kraje byl v souladu s převažujícím míněním v orgánech EU
rozvoj dopravy, která má nejmenší dopady na
životní prostředí, tedy především vlakové a cyklistické. Ať už si o tom myslíme cokoliv, je rozvoj
cyklostezek jedním z Evropskou unií masivně
podporovaných směrů dopravního rozvoje.
Město Černošice dokázalo bezprostředně zareagovat na jednu z prvních pilotních výzev Regionálního operačního programu a připravilo projekt, který v sobě zahrnoval jak prvky podpory
vlakové dopravy, tak prvky podporující dopravu
cyklistickou. Zpracovali jsme projekt na rozsáhlou úpravu celého předpolí mokropeského
nádraží, jehož součástí by měla být cyklostezka
s boxy na zaparkování kol, odpočinkový prostor, informační budova a ve druhé etapě i rozsáhlé odstavné parkoviště s přilehlou parkovou
úpravou. Podíl města na financování projektu
v první etapě by byl dle původně nastavených
podmínek 7 procent a u druhé etapy „parkingu
s parkem“ by to patrně bylo kolem 40 procent.
Naší snahou bylo pochopitelně co největší část
předpolí upravit v rámci první etapy. Je proto
zcela nepochopitelné, že už v té první části přípravy projektu a inženýringu se město střetlo až s takřka nenávistným odporem ze strany
jedné zastupitelky (stále stejná osoba), která
v rozporu s míněním celého zbytku zastupitelstva neváhala sepsat nejméně tři denunciační
supliky, v nichž prakticky žádala kraj, aby nám
tato dotace nebyla přiznána. Co může nějakého
zastupitele vést k tomu, že takto škodí všem
ostatním, je mi, přiznám se, trvale nepochopitelné. Nicméně kraj na svém stanovisku o přidě-
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lení dotace setrval, a to až dodnes, ačkoliv nám
absence jednoho jediného formálního podpisu,
osoby asi intelektuálně spřízněné se zmiňovanou zastupitelkou, brání v jejím čerpání.
Osobně to považuji za velkou škodu pro město,
protože nádraží je vždy vstupní branou do
města. Okolí toho černošického se ve spolupráci
s krajem povedlo upravit ještě než došlo na kraji
ke střídání hejtmanů, okolí mokropeského na
úpravu stále ještě čeká. Mohl by zde vzniknout
hezký a funkční kout města, ve kterém by se
našli jak lidé, kteří si ke své dopravě k vlaku volí
kolo, tak ti, kteří by se rozhodli využít k dojezdu
vlastní automobil. A hezky by se zde cítili i ti,
kteří by k vlaku nebo od něj šli pěšky.
Samostatnou kapitolou, o které se musím zmínit, je i tolik diskutovaný infobox, jehož velikost byla jednou z věcí, která nám byla krajem
v první fázi výběrového řízení vytýkána. Proti
původně navržené podobě se po úpravě plánuje jen jednopatrový. K návrhu na jednopatrový infobox jsme přistoupili mimo jiné proto,
že je třeba si uvědomit, že České dráhy plánují
v dohledném časovém horizontu zásadní rekonstrukci celého tělesa trati procházející naším
městem. Ať už zvolí kteroukoliv z připravených rychlostních variant, ve všech se počítá
s úplnou demolicí celé budovy nádraží v Mokropsech a nahrazení stávajícího ostrůvkového
nástupiště dvěma ústraními perony, prakticky
bez nějaké zásadní ochrany cestujících před
povětrnostními vlivy.Takže budova infoboxu by
byla v blízkosti nádraží jedinou veřejnou budovou, kde by bylo možné vyčkat na příjezd vlaku.
Aby budova infoboxu fungovala vedle příležitostné čekárny také jako integrální součást
města, vytvořili jsme pro tuto budovu nezastupitelnou roli v našem plánu, tak aby napomohla
vytvořit našemu městu silnou marketingovou
značku jako ,,městu s vysoce kvalitní vilovou
architekturou“. Máme připravený projekt, jak
v rámci dotačních titulů na budování městských
informačních systémů z této plánované budovy
infoboxu vytvořit nástupní bod k poznávacím
stezkám, které by návštěvníky města provedly
kolem všech významných a kvalitních staveb
v Černošicích (podrobná informace k tomuto

projektu byla již v IL prezentována). Součástí
informační náplně infoboxu by bylo i poskytování odborných informací o možnostech pobytu
a pohybu po našem městě, prodej odborných
publikací o našem městě včetně vysoce odborné
výpravné knihy, která se již připravuje a jejíž
fragmenty jsou pravidelně zveřejňovány v IL, či
prodej publikací typu nového naučného městského kalendáře, který se již povedlo realizovat a o němž se píše na jiném místě, dále prodej sbírky fotografických kolekcí, která rovněž je
již realizována a prodej některých historických
publikací o našem městě, jež mapují jeho společenské dějiny. Součástí provozu by bylo i poskytování lehkého občerstvení. Budova infoboxu
by se nacházela na strategickém místě nedaleko nádraží, přímo vedle trasy jedné z nejfrekventovanějších cyklostezek v republice, takže
o návštěvníky by jistě nouze nebyla.

Všechny tyto aktivity, tedy infobox, naučné
stezky, odborné publikace, historické publikace,
naučný městský kalendář, mapy města i regionu Dolní Berounka či nové pohlednice měly
současně se zahájení provozu upraveného předpolí mokropeského nádraží vytvořit jeden celek,
jehož efektem se mělo stát především silnější
všeobecné povědomí o urbanistických kvalitách našeho města. Povědomí, které, pokud by
se stalo stejně silnou asociací jako dnes mají
některé městské čtvrtě například v Praze 6, by
nepochybně jako svůj vedlejší efekt neslo i další
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zhodnocení jedné každé stávající nemovitosti
nacházející se v našem městě. Protože žít ve
městě, které může mít takový zvuk, jako když se
řekne Černošice, je jistě sama o sobě již přidaná
hodnota.
Bohužel realizace tohoto projektu zatím uvízla
na dětinské neochotě jednoho momentálního
krajského hejtmana připojit svůj podpis pod
stanovisko orgánu, který byl v souladu s požadavky Evropské unie zřízen, aby nezávisle posuzoval kvalitu předkládaných projektů. Zatím to
ale nevzdáváme a dál hledáme cesty, jak zkvalitnit veřejný prostor v této jedné konkrétní lokalitě v souladu s plány, které opakovaně prohlásilo zastupitelstvo města za potřebné a prospěšné. A zároveň ani nijak nepřerušujeme
práce na všech publikacích, které se měly stát
součástí informační nabídky o našem městě

v plánovaném infoboxu. Ti, kteří se řadu let při
sledování vlastních politických cílů snaží umísťovat do veřejného mediálního prostoru hlavně
informace naše město všemožně očerňující, si to
možná ani neuvědomují. Tím v souhrnu přinášejí vždy víc škody než užitku všem těm, kteří
zde žijí. Já sám, a myslím, že i celé současné
vedení města, naopak vnímáme zvyšování pozitivního povědomí o našem městě v oblastech,
na které může být právem hrdé, jako náš silný
závazek vůči všem jeho občanům. Proto si myslíme, že klást při veřejné prezentaci města důraz
na některé vilové a urbanistické skvosty a pokusit se z toho vytvořit ještě silnější marketingovou značku (ikonu) Černošic, je cesta správná
a může přinést všem obyvatelům možná i docela
citelný užitek.
Mgr. Aleš Rádl, starosta města

Územní plán? Regulační plán?
Co jsou to vlastně za pojmy? Inu, jedná se o opatření obecné povahy (dříve vydávané obecnými
vyhláškami) vydané podle stavebního zákona a správního řádu, kterými se zásadním způsobem
zasahuje do výkonu vlastnických práv k pozemku. Především tato opatření zasahují do práva
postavit si na vlastním pozemku jakoukoliv stavbu. S ohledem na to, že stavební právo je velice
složité a zdánlivá drobnost může znamenat jiný postup, jiný způsob řešení nebo i nemožnost
něco postavit, je třeba, aby čtenáři chápali tento článek jako obecný popis a nesnažili se ho aplikovat za každou cenu na vlastní záměr.
Asi všichni chápou, že je třeba, aby nám zůstaly
lesy, louky, pole a vůbec nezastavěná území.
Také asi není nepochopitelné, že uprostřed lokality s rodinnými domy by neměla být továrna
nebo čistička odpadních vod. Na druhou stranu
potřebujeme továrny, spalovny, elektrárny a čističky odpadních vod proto, abychom mohli příjemně žít.
Proto jsou vydávána zastupitelstvem města
základní pravidla pro stavění a využívání území.
Tato pravidla se nazývají územně plánovací
dokumentace. Na úrovni obce mohou být dva
typy územně plánovací dokumentace. Jedná se
o územní plán nebo regulační plán (dále jen
„ÚPD“). Aby si každé město nebo obec nestanovovala pravidla na využití území naprosto odlišně, tak stavební zákon přesně stano-
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vuje postup přijímání a vydávání těchto ÚPD.
Také stavební zákon stanovuje minimální rozsah ÚPD, tedy kdo, kdy a v jakých lhůtách se
vyjadřuje ke konkrétnímu typu ÚPD, a kdo je
oprávněn projektovat (kreslit) a projednávat
tuto dokumentaci. Také stavební zákon stanovuje, že ÚPD nesmí být v rozporu se zájmy, které
hájí dotčené orgány (např. ochrana přírody,
hasiči, ochrana lesů atd.). ÚPD, který vzniká na
základě složitého procesu, který upravuje stavební zákon, je vždy kompromisním řešením
využití území. Toto kompromisní řešení problémů, závad a požadavků na území se souhrnně nazývá udržitelný rozvoj území. Zastupitelstvo v procesu vydávání ÚPD má třikrát
právo celý proces zásadním způsobem ovlivnit. Zaprvé rozhoduje o pořízení ÚPD. Zadruhé

z radnice
schvaluje zadání ÚPD. Zatřetí vydává ÚPD.
Jaký je vlastně rozdíl mezi územním plánem
(dále jen „ÚP“) a regulačním plánem (dále jen
„RP“)? ÚP se vydává pro celé území obce. ÚP
rozdělí celou obec na jednotlivé funkční plochy a stanoví těmto funkčním plochám základní
omezení (regulaci – regulativy). Jedná se například o známé plochy OC – oblast s čistým bydlením nebo plochy OV – všeobecně obytné. ÚP
řeší celé funkční plochy a neřeší třeba konkrétně,
jak budou jednotlivé pozemky rozparcelovány.
RP je dokumentace, která navazuje na ÚP. RP
nemůže měnit rozložení funkčních ploch stanovených v ÚP, ale může v rámci přípustného
využití zpřesnit umístění například komunikací, parčíků atd. RP je podstatně podrobnější a zpřesňuje a obvykle zpřísňuje regulaci
danou ÚP. RP se zpravidla zpracovává na jednotlivé lokality. RP jde do podrobností konkrétních pozemků. Hlavní výkres obsahuje hranici řešené plochy, vymezení a využití pozemků
a graficky vyjádřitelné podmínky umístění staveb veřejné infrastruktury (např. vodovod,
kanalizace, komunikace atd.). Dále RP obsahuje vždy výkres veřejně prospěšných staveb,
veřejně prospěšných opatření (např. protipo-

vodňové valy) a asanací. V případě černošických
RP obsahují ještě výkresy dopravy, výkresy parcelace, výkresy inženýrských sítí.
Textová část RP obsahuje vždy vymezení řešené
plochy, podmínky pro vymezení a využití
pozemků, podmínky pro umístění a prostorové
uspořádání staveb veřejné infrastruktury, podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území,
podmínky pro vytváření příznivého životního
prostředí, podmínky pro ochranu veřejného
zdraví, vymezení veřejně prospěšných staveb,
veřejně prospěšných opatření a výčet územních
rozhodnutí, která RP nahrazuje. Černošické RP
ještě stanovují pořadí změn v území (etapizaci).
Zastupitelé města Černošice se rozhodli, že
v rámci zajištění toho, aby nejdříve vznikaly na
větších nezastavěných lokalitách sítě, komunikace a sportoviště (případně parčíky) a aby
pozemky v nových nezastavěných lokalitách
měly větší výměry a uliční čáry, že bude pořízeno 8 RP pro jednotlivé lokality. Jedná se
o lokality Na Vysoké, Na Koutech, Werichova,
Javorová, V Lavičkách, Akátová, Slunečná
a Vápenice. Regulační plány Na Vysoké, V Lavičkách a Akátová jsou již projednány a vydány.
Regulační plány Na Koutech, Werichova, Javo-

Černošice

1 – Na Vysoké
2 – Na Koutech
3 – Werichova
4 – Javorová
5 – V Lavičkách
6 – Akátová
7 – Slunečná
8 – Vápenice
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rová a Vápenice se budou projednávat v blízké
době (veřejné projednání bude 11. května).
Regulační plán Slunečná se v nejbližší době projednávat nebude.
Vydané regulační plány snížily zastavěnost
pozemků z 20 % na 15 %, snížily výšku staveb z 9,5 m na 7,5 m, stanovily závaznou parcelaci, zvýšily velikost parcel určených pro bydlení, snížily maximální počet bytových jednotek
v rodinných domech ze tří na dvě a stanovily, co
všechno vlastníci pozemků musí zafinancovat
a postavit dříve, než budou moci stavět stavby
pro bydlení. Tento trend bude zachován i v RP,
které budou projednávány. Všichni doufáme,

že vydané RP sníží mnohdy živelnost výstavby
rodinných domů v Černošicích, které nepředcházelo vybudování základní infrastruktury,
a sníží také zastavěnost Města Černošice. Vedlejším produktem etapizace je přenesení povinnosti financování veřejné infrastruktury včetně
vytvoření veřejných prostranství na toho, kdo
bude chtít v dané lokalitě stavět.
ÚPD stanovuje základní koncepci rozvoje
území a stanovuje zásadní omezení stavění
a využívání pozemků. ÚPD je vydávána zastupitelstvem v samostatné působnosti.
Ing. Vladimír Voldřich, vedoucí odboru
územního plánování a stavebního řádu

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
se budou konat 28. a 29. 5. 2010
V pátek 28. května budou volební místnosti otevřeny od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu
29. května od 8:00 do 14:00 hod.
V Černošicích jsou čtyři volební okrsky: MěÚ
Černošice, Hasičská zbrojnice, Základní umělecká škola a Dům s pečovatelskou službou.
O příslušném místě volebního okrsku bude
volič informován na obálce s hlasovacími
lístky, případně se může informovat osobně
nebo telefonicky na matrice městského úřadu.
Voličem je státní občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let.
Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR může volič požádat o vydání
voličského průkazu, a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče
doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem
voleb, tj. 21. května 2010 příslušnému úřadu
(úřadu v místě trvalého pobytu, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán) nebo osobně
do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do
středy 26. května 2010. Městský úřad předá
voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem
voleb, tj. 13 května 2010, osobně voliči nebo
osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
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voličského průkazu, anebo jej zašle voliči na
jím uvedenou adresu.
Vzor žádosti o vydání voličského průkazu
a vzor plné moci k převzetí voličského průkazu je k dispozici na www.mestocernosice.
cz v odkazu „úřední deska/volby“. V písemné
podobě je k vyzvednutí na matrice MěÚ Černošice. Kontakt: Eva Řehořová, matrika, tel.:
251 081 526, eva.rehorova@mestocernosice.cz.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu
ze zvláštního seznamu ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli stálém volebním
okrsku na území ČR, popřípadě ve zvláštním
volebním okrsku v zahraničí.
Aktuální informace k přípravě konání voleb
do PS a informace pro občany ČR o podmínkách hlasování ve volbách do PS v zahraničí
uveřejňuje Ministerstvo vnitra ČR na svých
stránkách, informace také získáte na webu
města v odkazu Aktuální informace / VOLBY
2010.
Ing. Jana Ullrichová,
vedoucí odboru kancelář starosty

z radnice

Pražská integrovaná doprava nabízí kvalitnější služby
Všichni dopravci zařazení do Pražské integrované dopravy musejí plnit od nového roku náročné standardy
kvality, které popisují, jak mají být autobusy vybaveny, které kvalitativní požadavky mají splňovat řidiči.
Standardy dále určují minimální podíl nízkopodlažních vozidel nebo maximální stáří vozového parku.
Byla nově nastavena určitá úroveň kvality poskytovaných služeb, která např. stanoví povinné vybavení
autobusů na linkách PID. Toto povinné vybavení
zahrnuje např. místo pro kočárek (invalidu v nízkopodlažním vozidle), sledování polohy vozidla pomocí
GPS, informační a odbavovací systém, který zahrnuje hlásič zastávek, digitální informační panely, zobrazovače času a pásma, označovače jízdenek, výňatek z tarifu a smluvních přepravních podmínek PID
a další pokyny pro cestující, vybavení pro zrakově
postižené cestující, evidenční čísla a logo PID a prostor pro zavazadla u příměstských linek.
Od června 2010 budou autobusy všech dopravců PID
vybaveny zařízením pro automatické sledování aktuální polohy pomocí GPS (v tuto chvíli je takto vybaveno asi 50 % vozidel), což umožní nejen informovat
cestující o aktuálním zpoždění a řešit jejich případné
stížnosti, ale také lépe sledovat pohyb vozidel po síti.
Cyklovlak na Okoř
V březnu opět vyjel na svou trasu Praha Masarykovo
nádraží – Hostivice – Podlešín – Slaný tradiční cyklovlak s obchodním názvem Cykloturistika. Vlak složený
z motorového vozu a přívěsného vozu, umožňující přepravu většího počtu jízdních kol, bude v provozu vždy
o víkendech a svátcích do 31. října v rozsahu dvou
párů spojů. V jízdním řádu cyklovlaku došlo oproti
loňskému roku k minimálním změnám, odjezdy jsou
stanoveny na 9:10 a 13:41 z Masarykova nádraží ve
směru do Slaného a na 11:31 a 17:31 ze Slaného ve
směru do Prahy Masarykovo nádraží. V cyklovlaku
platí mimo Tarifu ČD, také Tarif PID. Lze tak kombinovat jízdné Českých drah např. s pražskou tramvajenkou. Jednotlivé jízdenky PID lze však použít pouze pro
cesty z Prahy Masarykova nádraží do Hostivic, dále
platí pouze jízdné ČD nebo předplatní jízdenky PID
(do železniční stanice Podlešín). Cena přepravy jízdního kola jako spoluzavazadla je dle Tarifu ČD 25 Kč za
každý vlak nebo 50 Kč na celý den pro cesty více vlaky.
Brdský cyklobus
Velmi vítanou službou pro občany je již osmou
sezónu „Brdský cyklobus“, tradiční pomocník cyk-

listů, který na počátku dubna vyjel na svoji trasu speciálně upraveným autobusem na trase Brdy – nádraží
Mníšek pod Brdy – Kytín a pomáhá tak vyvézt cyklisty od vlaku v údolí Berounky do brdských vrchů.
Linka bude v provozu až do 3. října.
Na lince cyklobusu platí Tarif PID, cena přepravy
jízdního kola je 26 Kč bez ohledu na vzdálenost. Při
využití přestupu v Dobřichovicích z vlaku na cyklobus je jízdné za přepravu kola v cyklobusu sníženo na
13 Kč, ale je nutno se prokázat řidiči cyklobusu platným dokladem ČD o přepravě jízdního kola jako spoluzavazadla ve vlaku (cena přepravy jízdních kol dle
Tarifu ČD je 25 Kč).
Stručný jízdní řád cyklobusu PID
Odjezdy z Dobřichovic
8:25 10:25 12:25 14:25 16:25
Příjezdy do Kytína
9:00 11:00 13:00 15:00 (jede jen do Mníšku)
Odjezdy z Kytína
9:35 11:35 13:35 15:35
Příjezdy do Dobřichovic
10:05 12:05 14:05 16:05
Pražské přívozy
Přívozy se staly v Praze součástí systému veřejné
dopravy, jsou cestujícími vyhledávány a poptávka po
tomto druhu přepravy roste. Celoročně jsou, z celkem šesti pražských přívozů, v provozu dva: Sedlec – Zámky a V Podbabě – Podhoří. Další čtyři mají
v zimním období přestávku, na své trasy vyjely l.
dubna. Na přívozu spojujícím Podbabu s Podhořím
bude v letní plavební sezóně jezdit ještě jedna loď a na
přívozech Lihovar – Dvorce – Žluté lázně a Modřany
– Lahovičky je plánováno rozšíření plavební sezóny.
Na rok 2012 se předpokládá zřízení přívozu Lipence –
Mokropsy na Berounce u Kazína se sezónním provozem duben až říjen.
Přejeme všem občanům příjemné a pohodlné cestování a budeme vděčni za sdělení všech kladných či
záporný poznatků na tel. 251 081 529, 606 370 324,
e-mail: alena.sediva@město cernosice.cz.
Alena Šedivá, odbor dopravy
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Projekt rozšíření hodin pro veřejnost
na pracovištích Městského úřadu Černošice
pokračuje
Na základě loňského vyhodnocení průzkumu spokojenosti občanů se službami Městského
úřadu Černošice rozhodlo vedení města o spuštění zkušebního provozu rozšíření hodin pro
veřejnost na vybraných pracovištích úřadu, a to od září do prosince 2009. Hodiny pro veřejnost byly na těchto vybraných pracovištích prodlouženy v pondělí do 18.00 a v pátek od 7.00.
V prosinci, po třech měsících zkušebního provozu, rozhodla rada města o pokračování projektu minimálně do března letošního roku. Poté rozhodla o dalším pokračování do června . Zda
po tomto datu rada města rozhodne o pokračování projektu či o jeho ukončení, bude záležet na
občanech samotných.
Objednávka pořadových čísel
Připomínáme, že i v těchto rozšířených hodinách pro veřejnost na pracovišti Podskalská 19,
Praha 2, je možné si předem objednat pořadové číslo na určitou hodinu prostřednictvím
webových stránek města – www.mestocernosice.cz, odkaz objednávání klientů, kde také najdete
aktuální informace o hodinách pro veřejnost jednotlivých pracovišť, případná omezení činnosti
a kompletní telefonní seznam. Je zde také možnost sledovat pořadí ve frontě a rychlost odbavení.
Současně lze na webových stránkách získat informaci, zda byly doklady, o které bylo požádáno,
již vyhotoveny.

Rozšířené hodiny pro veřejnost – pracoviště Černošice
ZKUŠEBNÍ PROVOZ vybraných pracovišť
(pondělí do 18:00 a pátek od 7:00)
Podatelna		
pondělí
8:00–11:30 a 12:30–18:00
úterý
8:00–11:30 a 12:30–14:00
středa
8:00–11:30 a 12:30–17:00
čtvrtek
8:00–11:30 a 12:30–14:00
pátek
7:00–11:30
sobota
8:00–10:00
Správní odbor
(ověřování listin a podpisů)
pondělí
8:00–11:30 a 12:30–18:00
úterý
8:00–11:30
středa
8:00–11:30 a 12:30–17:00
čtvrtek
8:00–11:30
pátek
7:00–11:30

Pokladna
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8:00–11:30 a 12:30–18:00
8:00–11:30
8:00–11:30 a 12:30–17:00
8:00–11:30
7:00–11:30

Odbor investic a správy majetku
(pouze vydávání výpisů z CzechPOINT)
pondělí 8:00–11:30 a 12:30–18:00
úterý
8:00–11:30
středa
8:00–11:30 a 12:30–17:00
čtvrtek
8:00–11:30
pátek
7:00–11:30

Všechny ostatní odbory (odbor územního plánování a stavebního řádu, odbor sociálních
věcí a zdravotnictví, odbor životního prostředí, odbor dopravy, odbor kancelář starosty a kancelář tajemníka, zbývající pracoviště odboru investic a správy majetku a finančního odboru)
úřadují pro veřejnost v základní době, a to: pondělí, středa 8:00–11:30 a 12:30–17:00
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Rozšířené hodiny pro veřejnost – pracoviště Podskalská 19
ZKUŠEBNÍ PROVOZ vybraných pracovišť
(pondělí do 18:00, pátek od 7:00)
Podatelna

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8:00–18:00
8:00–15:00
8:00–17:00
8:00–15:00
7:00–12:00

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8:00–18:00
8:00–12:00
8:00–17:00
8:00–12:00
7:00–12:00

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

8:00–18:00
8:00–12:00
8:00–17:00
8:00–12:00
7:00–12:00

Pokladna

Odbor dopravy (registr řidičů, registr vozidel)

Správní odbor – oddělení správních činností

(občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, matrika)
pondělí
8:00–18:00
úterý
8:00–12:00
středa
8:00–17:00
čtvrtek
8:00–12:00
pátek
7:00–12:00

Odbor Obecní živnostenský úřad

pondělí, středa
8:00–17:00
úterý, čtvrtek, pátek
8:00–12:00
Všechny ostatní odbory (odbor sociálních věcí a zdravotnictví, odbor životního prostředí, odbor kancelář starosty a kancelář tajemníka, zbývající pracoviště správního
odboru a odboru dopravy – např. přestupky) úřadují pro veřejnost v základní době, a to:
pondělí, středa
8:00–17:00
Telefony–spojovatelky jednotlivých pracovišť:
221 982 111 – spojovatelka úřadu v Podskalské 19, Praha 2 (MPSV)
251 081 521 – spojovatelka úřadu v Černošicích pro pracoviště Riegrova i Karlštejnská
251 641 183 – technické služby Topolská 660
Ing. Jana Ullrichová, vedoucí odboru kancelář starosty, jana.ullrichova@mestocernosice.cz
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radnice
a okolí

Kamerový systém pomohl odhalit
viníka dopravní nehody
V podvečerních hodinách 30. března došlo v křižovatce ulic Karlštejnská a Vrážská k poškození ozdobných sloupků. Škoda byla
vyčíslena na zhruba patnácti tisíc korun. Na místě hlídka zjistila, že
poškození bylo způsobeno dopravní nehodou a řidič z místa nehody
odjel. Po vyhodnocení kamerového dohlížecího systému města se
strážníkům podařilo zjistit jak vozidlo, tak i řidiče. Věc byla předána
Policii ČR, skupině dopravních nehod, k provedení dalšího opatření.
Kontrola zjistila nedostatky–24. března
v dopoledních hodinách reagovala městská
policie na oznámení muže, který si stěžoval na
stavbu v ulici V Habřinách. Hlídka městské
policie si na základě tohoto oznámení vyžádala
součinnost stavebního úřadu, s jehož pracovníkem provedla kontrolu stavby. Byly zjištěny
nedostatky a určen termín, do kterého musí být
odstraněny.
Pachatele zatím nedopadli–26. března v dopoledních hodinách byla hlídka městské policie přivolána do ulice V Rybníčkách, kde bylo
nahlášeno poškození garáže. Zatím neznámý
pachatel zde postříkal zeď a dopustil se tím
trestného činu, za který mu hrozí v případě
dopadení trest odnětí svobody až na jeden rok
nebo peněžitý trest.
Strážníci vyjeli na signál Tíseň–29. března
ve večerních hodinách vyjížděla hlídka městské policie na signál Tíseň do Domu s pečovatelskou službou. Strážníci na místě zjistili zdravotní problémy u jednoho ze zde ubytovaných
seniorů. Muži byla poskytnuta první pomoc
a přivolaný lékař ho poté převzal do své péče.
Kradené auto našli strážníci–5. dubna v dopoledních hodinách při pěší hlídkové činnosti
v ulici Kazínská nalezla hlídka městské policie
osobní motorové vozidlo, které bylo nahlášené
jako odcizené. Strážníci na místě vozidlo zajistili a po provedení nezbytných úkonů Policií ČR
bylo předáno majiteli.
Agresivního psa museli uspat–30. března
v dopoledních hodinách bylo hlídkou městské
policie přijato oznámení, že v ulici Karlštejnská
leží na vozovce velký bílý pes a chová se velmi
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agresivně. Hlídka po příjezdu na místo zjistila,
že pes pokousal kolemjdoucího muže. Zvíře
bylo tak útočné, že jej nebylo možné policejními
prostředky zajistit. Na místo byla proto přivolána smluvní odchytová služba, která musela
použít narkotizační pušku. Toto byl první případ, kdy zvíře v našem městě bylo odchyceno
tímto způsobem.
Gregor Dušička,
vedoucí Městské policie Černošice

z města
z radnice
a okolí

Hasiči zvou na Bezpečné Černošice
Za poslední měsíc naše jednotka zasahovala i s držením pohotovosti v souvislosti s návštěvou „dvou prezidentů“ celkem 9krát. Nejnáročnějším zásahem byl požár 4 ha louky u obce Choteč, jinak se jednalo převážně o menší
požáry na území našeho města.
Kromě standardního výcviku a údržby techniky jsme se zúčastnili i republikové soutěže
hasičských raftů na řece Sázavě. V kategorii
šestičlenných posádek jsme se umístili z celkového počtu 38 soutěžících na osmém místě.
Pro nás je potěšující hlavně ta skutečnost, že
jsme byli první mezi dobrovolnými hasiči, většině profesionálních posádek jsme s přehledem ujeli.
V současné době probíhá u naší jednotky
výcvik lezců, který bude zakončen předepsanou zkouškou. Po dokončení kurzu bude pět
našich hasičů oprávněno vykonávat práce ve
výškách a nad volnou hloubkou a u jednotky
bude zřízena lezecká skupina (jeden instruktor
+ pět lezců). První prací lezecké skupiny bude
s největší pravděpodobností ukázka lezecké
techniky na akci Bezpečné Černošice.
Bezpečné Černošice
Tato informační a propagační akce o bezpečnosti a prevenci kriminality, organizovaná
Městskou policií Černošice a městem Černošice, se koná v pátek dopoledne 21. 5. 2010 od
9 hodin. V rámci bohatého programu, na kterém se podílí policie, záchranná služba, hasiči
a další, bych vás rád seznámil s prezentací
práce hasičů, kterou chystáme ve spolupráci
s HZS hl. m. Prahy.
Na hasičském cvičišti u Berounky a na sousedním fotbalovém hřišti v Mokropsech se budete
moci seznámit s výjezdovými vozidly naší jednotky – CAS32 Tatra 815, CAS 25 Liaz K101
a nejmladším Myšákem alias Toyotou. Samozřejmě ani náš záchranný člun nebude na této
akci chybět.
Od pražských profesionálních hasičů k tomuto
vozoparku přibude nejnovější typ zásahového
vozidla CAS15 Mercedes, AZ 30 Magirus (30
m žebřík) a zásahové vozidlo potápěčů s tzv.
barokomorou – přetlakovou komorou.

Hasiče uvidíte i přímo při práci – kromě zmiňované demonstrace práce lezecké skupiny
vám předvedeme i předlékařskou pomoc,
hasební zásah a vyprošťování osoby z havarovaného vozidla. Při tomto výkonu použijeme velice výkonné hydraulické nůžky Weber
na vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Jako perličku pro nejmenší máme nachystanou projížďku motorovým člunem po řece
Berounce.
Program bude opravdu bohatý, doufáme
v pěkné počasí a těšíme se na všechny malé
i velké návštěvníky této akce.
Tomáš Havlík,
velitel JSDH Mokropsy
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Díky dárcům přibývá ve městě parkových laviček
Každý obyvatel našeho města může 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 nebo které je
pro tento účel vhodné. První dvě lavičky, které
daroval městu starosta Mgr. Aleš Rádl, byly umístěny v ulici Zd. Lhoty, kde slouží zejména cyklistům a in-line bruslařům. Díky dalším dárcům se
lavičky objevily i v ulicích Školní, Komenského,
Husova, K poště, V Horce, před samoobsluhou
v Karlštejnské, na autobusové zastávce u transformátoru na Vráži, na dětském hřišti v Domažlické a na Dobřichovické. Poslední objednaná
lavička byla namontována na konci ulice Kazínská s výhledem na řeku Berounku. Jedna sponzorská lavička byla nainstalována na nově vybu-

dovaný chodník v ulici Dobřichovická.
Pro letošní rok vyrábějí pracovníci odboru technické služby dalších 10 laviček, z nichž tři jsou
již objednány občany města do ulic Táborská
a Karlštejnská a do blízkosti železniční zastávky
Černošice. Dalších pět laviček bude za spoluúčasti sponzorů nainstalováno do v loňském roce
založeného parku Sportparku Kazín.
Lavičky vyrábějí pracovníci Odboru technické služby 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.
Jiří Horák, vedoucí odboru technické služby

Tradiční setkání šerifů chatových osad se zástupci města se letos konalo 24. dubna v hasičské zbrojnici
v Mokropsech. Po uvítání, kterého se ujal zástupce vedoucího městské policie Josef Dovjak, přišly na
řadu konkrétní informace o dění v chatových osadách. Ze strany města zazněla kritika na nedodržování vyhlášky o veřejném pořádku a zejména vyhlášky o odpadech. Konkrétně jde o odkládání odpadu
mimo vyhrazená místa, především na břeh Berounky. Jednotlivé dotazy ze strany šerifů se týkaly nedostatku kontejnerů a jejich zapalování vandaly, úprav místních komunikací, neopatrného projíždění
cyklistů a motorových vozidel osadami atd. Připomínky zástupců chatových osad projedná rada města.

Město Černošice prodá nemovitý majetek,
a to pozemky č. parc. 4271/53 o výměře 1401 m2, č. parc. 4271/26 o výměře 260 m2
a č. parc. 4271/54 o výměře 133 m2 v katastrálním území Černošice.
Pozemky se prodávají jako jeden celek.
Informace na: www.mestocernosice.cz nebo tel.: 251 081 525, pí. Švehlová
Termín podání nabídek je do 24. 5. 2010
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Z činnosti odboru technických služeb města Černošice

Kontejnery na sklo jsou vyváženy 1x týdně vždy ve středu, kontejnery na plasty v úterý a ve čtvrtek
a kontejnery na papíry dokonce třikrát týdně (pondělí, středa, pátek). Především po víkendech však
najdou pracovníci technických služeb v okolí kontejnerových stání obrovský nepořádek, který musí
uklidit. Fouká-li však silný nárazový vítr, odpadky znečistí přilehlé ulice v okruhu několika set metrů.
Problém dělají svozové firmě i přeplněné sběrné nádoby na bioodpad. Ty musí být naplněny tak, aby je
bylo možno před nasazením na podavač řádně uzavřít. Jinak hrozí i poranění závozníka. Je možné, že
přeplněnou nádobu svozová firma neodveze.

V minulých dnech pracovníci technických služeb vysadili v ulici Školní vzrostlé duby letní, které tak
nahradily přestárlé a tudíž nebezpečné topoly.
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Nové náměstí na Vráži je dokončeno
V posledních pěti letech se proměnila oblast Vráže k nepoznání, a to i velkou zásluhou
nově vzniklého a veřejnosti aktuálně zpřístupněného moderního náměstí, které má oprávněné ambice stát se obchodním centrem celého regionu Dolní Berounka, a především být
místem pro setkávání místních obyvatel a pořádání kulturních akcí.
Tento dokončený projekt s názvem Centrum
Černošice zahrnuje náměstí obklopené byty,
obchody včetně ordinací lékařů a kanceláří.
Celý projekt je výjimečný i svým architektonickým řešením, za kterým stojí renomovaní
architekti Ing. Arch. Šafer a Ing. Arch. Hájek
ze společnosti SHA.
O tom, že místní obyvatelé přivítali vznik
náměstí se spektrem potřebných služeb, svědčila i velká účast v rámci Dnů otevřených
dveří, které proběhly 16. a 17. dubna.
Centrum Černošice se představuje
Pro ty, kteří neměli možnost se veřejné prezentace účastnit, si dovolíme Centrum Čer-
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nošice představit v následujících řádcích:
Náměstí obklopují čtyři budovy, z nichž
dvě jsou zcela administrativní, v přízemí
s obchodními prostory. Residenční část
s padesáti byty je situována s výhledem na
brdské lesy a z některých bytů i na panorama
Prahy.
Obchodní část Centra Černošice je navržena
tak, aby zajistila optimálně rozložené spektrum služeb s bezbariérovým přístupem. Parkování je zajištěno nejen na hlavním parkovišti u Tesco, ale vznikla parkovací stání
i v ulicích Vrážská a Mokropeská a 65 privátních stání v podzemních garážích.

z města a okolí

Od podzimu 2007 je v obchodní části
v provozu supermarket Tesco expres s trafikou a sázkovou kanceláří, dále pak optika,
květiny, umělecká galerie a designová restaurace. V samostatné administrativní budově
jsou v provozu ordinace lékařů a v přízemí lékárna. Ve vyšších patrech jsou
zatím z větší části neobsazené kanceláře
a poslední ordinace. V aktuálně dokončené etapě je již v provozu interiérové studio a obchod s dámskou konfekcí. Do konce
roku 2010 bude otevřena vinotéka, řeznictví a prodejna hraček. K dispozici jsou ještě
volné obchody včetně prostoru pro pojišťovnu nebo banku. Přímo na náměstí je
situována exklusivní cukrárna s možností
letní zahrádky. V polosuterénu bytového
domu se nachází prostor pro velkorysé fitness/wellness. Oba tyto prostory také ještě
čekají na své provozovatele.
V současné době je připraveno k rychlému
dokončení na základě klientských změn
padesát procent volných nebytových prostor (obchodů, kanceláří atd.) a třicet procent volných bytů z celkově vzniklých jednotek.
Součástí komplexu je i kulturní sál a učebny.

Okna polosuterénního sálu vedou do ulice
Mokropeská, kde je výhled do reprezentativně upravené „skalky“, nad níž je důstojným způsobem umístěn pomník padlých,
který je samozřejmě veřejnosti přístupný
nejen při uctění památky v rámci blížícího
se květnového výročí.
Poslední informace je pro cestující veřejnou dopravou – zastávka autobusu směr
vlakové nádraží je již nyní umístěna na své
finální místo.
Na závěr je třeba zdůraznit, že celý projekt
náměstí byl plně financován z prostředků
investora bez finanční či jakékoli jiné podpory města.
IBS-ROKAL, s.r.o.,
www.centrum-cernosice.cz, info@ibs-rokal.cz
Nově instalovaný pomník padlých
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z radnice
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Vážení přátelé kultury, jazzu a dobrého vkusu…
Občanské sdružení Jazz Černošice ve spolupráci s městem Černošice vás srdečně zve na V. ročník mezinárodního jazzového
festivalu JAZZ ČERNOŠICE 2010, který bude probíhat od úterý
11. května do neděle 16. května. Celý květnový týden tak bude
nejenom v Clubu Kino, ale i na černošických ulicích, ve vybraných místních restauracích a závěrem i v černošickém kostele
znít jazzová hudba té nejvyšší hudební kvality.
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Jazz, v českém přepisu
džez, je proud hudby, který
vznikl koncem 19. století
v New Orleans. Jazz vychází
z černošských worksongů,
gospelů a spirituálů, hlavně
však z blues. Jednoduše se
vyvinul z afro-americké
hudby, v níž se prolínaly
černošské folklorní vlivy
s bělošskou hudbou přistěhovalců z Evropy.
Původ názvu však není
dodnes zcela jasný, pravděpodobně se jedná o zkomolenou zkratku jas(mine)
v narážce na jasmínový parfém populární v New Orleans v této době. První jazzové skupiny používaly ve
svém názvu pravopis jass.
Od vzniku jazzu se vyvinuly různé jazzové styly. Jazzová hudba je dnes tak široký
pojem, že najít nějaký společný prvek je těžké. Jazz nejčastěji poznáte podle specifického rytmického cítění
(synkopy, tečkovaný rytmus,
zdůraznění druhé a čtvrté
doby), částečně disharmonického notového sledu,
opakující se melodie a frází
s možností improvizace.
Vážení návštěvníci festivalu,
věříme, že stejně jako minulé
ročníky budete nadmíru
spokojeni s produkcí, kterou
jsme pro vás připravili, a že
alespoň na krátkou chvilku
ucítíte omamnou vůni jasmínu.
Za občanské sdružení Jazz
Černošice Michal Strejček

z kultura
radnice

JAZZ ČERNOŠICE 2010 – PROGRAM
Úterý 11. 5.
17.00–Open Air před KB – Hot Jazz Praha
Vstup volný
Středa 12. 5.
19:00–restaurace Pod Lípou – Add Hock Milana Čejky
Vstup volný
19:00–restaurace Starý dům – Václav Tobrman Duo
Vstup volný
19:00–restaurace U Libuše – Martina Talpová
Vstup volný
19:00–Club Kino – Columbella
20:00–Club Kino – Chorus Angelus, Brécy and Band
Vstup: 80 Kč
Čtvrtek 13. 5.
10:00–Club Kino (pro školy) – Jazz Efterrätt
Vstup volný
20:00–Club Kino – Jazz Efterrätt
Vstup: 80 Kč
Pátek 14. 5.
16:00–Open Air Centrum Vráž – Darja Kuncová and Old fashion Trio
Vstup volný
19:00–Club Kino – Jazzová sekce OFO (Varhan Orchestrovič Bauer)
20:00–Club Kino – Rus Nervich (JAR / B / CZ)
21:00–Club Kino – Ruchadze band (Ni / CZ)
22:00–Club Kino – Santy y su Marabú (Kuba / CZ).
Vstup: 230 Kč
Sobota 15. 5.
10:00–Open Air Bolleta – Pavel Šlosar Street Band
Vstup volný
15:00–Open Air Centrum Vráž – Dixi Road Band
Vstup volný
19:00–Club Kino – Big Band Milana Svobody
20:00–Club Kino – Seven Days
21:00–Club Kino – Oscar Rózsa Band (SK)
22:00–Club Kino – Ida Kelarová, Desiderius Dužda, Jazz famelia.
Vstup: 230 Kč
Neděle 16. 5.
16.00–kostel Nanebevzetí Panny Marie – Irena Budweiserová.
Vstup: 130 Kč
Permanentka na všechny festivalové koncerty od 11. 5. do 16. 5. – 400 Kč.
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Černošice oslaví 65. výročí konce 2. světové války
V den vypuknutí pražského povstání ve středu 5. 5. od 18.00 si u pomníku před černošickým kostelem připomeneme za přítomnosti členů protifašistického odboje hrůzy 2. větové války a uctíme
její oběti. Po skončení pietního aktu budou položeny věnce i k pomníkům v Mokropsech a po tříleté odmlce i k znovu instalovanému pomníku na Vráži. Srdečně všechny na tuto vzpomínkovou
tryznu zveme a jménem města Černošice na vás apelujeme, abyste přišli v hojném počtu, a to nejen
k uctění památky bojovníků padlých za lidskou svobodu, ale také proto, abychom řekli „ne“ lidské
lhostejnosti.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Výročí konce války připomene i dramatický snímek Ponorka
V rámci oslav konce 2. světové války jste všichni srdečně zváni ve čtvrtek 6. 5. od 20.00 do Clubu
Kino na bezplatné promítání filmu Ponorka režiséra Wolfganga Petersena. Jedná se o válečný film
pojednávající o mladých mužích, často ještě chlapcích, hladových po dobrodružství, kteří byli svedeni nacistickou propagandou a zlákáni zázrakem techniky. Na moři musí čelit krutým silám přírody a bojovat s neviditelným nepřítelem. Řada z nich je bez zkušeností. Zažívají hrůzy války,
samotu a zoufalství. Teto film je vysoce ceněn filmovými kritiky.
(pb)

Vzpomínka na pana Miloslava Moulise
„Stavíme pomníky, abychom nezapomněli“, tak nás to učili ve škole,
když jsme si měli zapamatovat, jestli se ve slově „zapomněli“ píše nebo
nepíše písmeno „n“. Pomníky zůstávají, ale těch z nás, kdož pokládají v květnových dnech kytičky obětem války, je čím dál méně. Pan
Miloslav Moulis, novinář, spisovatel a pro nás hlavně občan Černošic,
věděl, jaké je to mít v paměti hrůzy války a koncentračních táborů.
K osobním zážitkům se celý život vracel například v dílech „To byl
Buchenwald, Mládež proti okupantům, Osudný 15. březen, Neviditelná fronta a Vlaky do neznáma“. Tyto knihy mají sílu, podobně jako
pomníky, vracet nás zpět do minulosti.
Pan Moulis, který byl aktivním členem Českého svazu bojovníků za svobodu, Klubu autorů literatury faktu, Obce spisovatelů a v neposlední řadě pilným dopisovatelem Informačního listu, zemřel
25. března ve věku nedožitých 89 let. Určitě by přijal vzpomínku a děkovná slova se skromností,
jemu vlastní, jak to bývá u lidí, kteří měli možnost poznat cenu života trochu jinak.
Ve dnech květnových by pan Moulis určitě nechyběl při uctívání památky obětí války u pomníku
padlých, jako ostatně každý rok a jako tradičně jeden z mála.
Redakce

Nabídka tísňového hlásiče napojeného na městskou policii
Město Černošice oznamuje svým občanům rozšíření kapacity při poskytování dosavadní služby, a to
zakoupení a instalaci tísňového hlásiče, který je napojen na Městskou policii Černošice. Zájemci
o tuto službu se mohou písemně přihlásit na oddělení sociální pomoci, Karlštejnská 259, telefon:
251 081 529. Přednost budou mít senioři se zdravotním postižením, kteří žijí osaměle.
Za odbor sociálních služeb Marcela Haspeklová
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Májové slavnosti tradičně na Masopustním náměstí
Po únorovém průvodu masopustních masek ožije znovu stejnojmenné náměstí v Mokropsech, tentokrát jarní slavností květů a muziky. V sobotu 8. 5. od 14.00 uspořádá město již pošesté tradiční
Májové slavnosti, které se konají v rámci poberounského folklorního festivalu Staročeské máje.
Bohatý program a občerstvení je zajištěno. Koho a co spatříme a uslyšíme?
14.00 – ZAHÁJENÍ STYLOVÉHO JARMARKU
14.00 – TŘEHUSK – poberounská hudební skupina
14.45 – PRŮVOD KROJOVANÝCH ÚČASTNÍKŮ
15.00 – SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ (starosta, senátor)
15.05 – PRAMÍNEK, Černošice
15.15 – KOLÍČEK, Zbraslav
15.45 – KLÍČEK, Řevnice
16.15 – MIKEŠ, ŘÍČANY
16.45 – MODŘENEC, Praha
17.15 – DOMAŽLICKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA, Domažlice
17.45 – PRAMÍNEK, Černošice
18.00 – DRAŽBA A KÁCENÍ MÁJE – hraje Pramínek.
19.00 – Radek Novák – One Man Band, restaurace Libuše

Květen v mateřském centru Tam Tam Mraveniště
ČT 6. 5.
Všechno kolem nás už kvete – zveme vás tedy do Kvítečkova s jarním tvořením.
PÁ 7. 5.	Motýl Emanuel – přijďte si s námi zacvičit a pak vymalovat třepotavá křídla veselým
motýlkům.
ČT 13. 5.	Létací mraveniště – létají vrtulníky, letadla, ptáci, andělé, a tento čtvrtek můžete létat
i vy, mravenci.
PÁ 14. 5.	Pekař peče housky – zahrajeme si na pekaře a uhněteme si z těsta barevné houstičky,
rohlíčky, šátečky, šneky a ti nejšikovnější třeba i vánočku.
ČT 20. 5.	První pomoc u dětí – Mraveniště navštíví paní doktorka Pokorná. Bude mluvit o první
pomoci při běžných letních úrazech a zodpoví vaše dotazy. Děti si vyrobí obrázek ze
semínek.
PÁ 21. 5.	Ptáček Čimčaráček – ptáčci už se nám vrátili z teplých krajin a jeden z nich čeká právě
na vás, děti.
ČT 27. 5.	Doktorské mraveniště – přineste si svoji nemocnou panenku nebo plyšáka, společně je
uzdravíme.
PÁ 28. 5.	Střapaté sluníčko, střapatá louka – střapaté mraveniště.
Na 13. 6.	připravujeme Kočárkovou rallye (chodecký závod kočárků neJen pro tatínky). Bližší
informace najdete v dalším čísle.
MC Mraveniště můžete se svým dítkem ve věku od 2 do 5 let navštívit každý čtvrtek od 9 do 11
hod. Pátek od 9 do 11 hod. patří miminkům a batolátkům do dvou let v doprovodu rodičů. To vše
v komunitním centru MaNa v Komenského ulici naproti kostelu. Kontakt: mraveniste@seznam.cz,
603 283 939, 603 200 569.
Těší se na vás Hedvika, Simona, Radka, Lenka, Kamila, Hanka, Dáša.

23

informace

Večer pro Afriku v Černošicích
Ve čtvrtek 20. května od 19.00 se bude konat v černošickém Komunitním centru MaNa, Komenského
2018 (naproti kostelu), přednáška Terezie Böhmové o tom, jak deset měsíců pomáhala s péčí a vyučováním sirotků ve stacionáři v Bozoumu. Terezie jela do Afriky jako dobrovolnice organizace SIRIRI se
sídlem v Praze. Cílem této obecně prospěšné organizace je pomáhat obyvatelům Středoafrické republiky, aby se vymanili ze závislosti na pomoci zvenčí. Pro její úspěšné působení je klíčovým partnerem středoafrická misie bosých karmelitánů, kteří v zemi zůstávají i přes časté ozbrojené konflikty.
Stacionář ve středoafrickém městečku Bozoum poskytuje od roku 2008 péči osiřelým dětem, o které
se zde stará tým vychovatelů. Stavbu, která byla dokončena koncem roku 2007, řídili karmelitánští
misionáři, kteří v Bozoumu již mnoho let pracují. Provoz zajišťují ve spolupráci s místními lidmi. Je
to dobrý příklad, jak pomoci Středoafričanům „postavit se na vlastní nohy“. Ve stacionáři pro sirotky
stačí na jedno dítě pouhých 100 Kč měsíčně. Útočiště v něm nacházejí až dvě stovky dětí, které přišly
o rodiče, ať již v ozbrojených konfliktech nebo kvůli nemocem.
Farní Charita Řevnice

Královský průvod z Prahy na Karlštejn 5. a 6. června
Nejslavnější český panovník, Karel IV., z Boží milosti císař římský a král český, se opět vrátí na svůj
legendární hrad. V sobotu 5. června dopoledne vyjede císař Karel z Pražského hradu přes Kampu,
Radotín, Černošice, Dobřichovice, Lety, Řevnice a Hlásnou Třebaň, aby po dvoudenní pouti večer
v neděli 6. června uložil korunovační klenoty Svaté říše římské, které nechal před několika týdny
ukazovat poutníkům ze všech koutů Evropy v kapli Božího těla na Dobytčím trhu v Novém Městě
pražském, zpět do bezpečí hradu Karlštejna.
(pb)

Karel se svým průvodem tradičně zastaví v Černošicích
Jak známo, v sobotu 5. června projede královský
průvod i Černošicemi. Naše město císaře přivítá
v areálu Parku Berounka v Radotínské ulici vedle
betonárny, kde bude pro návštěvníky už od 14.30
připraven bohatý doprovodný program pro celou
rodinu. Vyvrcholením celého programu bude přivítání královského průvodu a vystoupení před císařskou družinou. Bližší informace a program bude
zveřejněn později na plakátech a na internetu.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Dětský den v Sokole a Clubu Kino
Club Kino, Sokol Černošice a město Černošice vás srdečně zvou na dětský den, který proběhne
v neděli 30. 5. v prostorách Sokola a Clubu Kino. Na programu bude Dětské sportovně soutěžní dopoledne (10.00 – 12.00), dále dětské divadelní představení O dvou Maryčkách (15.00 – 16.00) a Dětská
diskotéka–DJ. Look (16.30 – 18.00).
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Příznivci černošických skautů se sešli v Clubu Kino
V neděli 21. března uspořádali černošičtí skauti první ročník Pýthiády, aneb skautské všekulturní
akce. V bohatém tříhodinovém programu představily všechny věkové kategorie nejrůznější divadla,
scénky či hudební vystoupení. Součástí byla i prezentace skautingu jako takového, včetně našich cílů
práce s mládeží. V Clubu Kino se sešlo okolo stovky příznivců jak z řad rodičů, tak bývalých i současných členů černošické skautské organizace. Akce byla všemi velmi kladně přijata, a proto věříme,
že se nám příští rok podaří uspořádat druhý ročník. Závěrem děkuji všem zúčastněným i účinkujícím a také městu Černošice za podporu naší celoroční činnosti.
Za skauty Petr Wolf, vedoucí střediska Černošice

Využijte všechny výhody elektronické komunikace!
Finanční ředitelství v Praze v rámci klientského přístupu daňové správy k veřejnosti pořádá semináře, na kterých seznamuje daňovou veřejnost se všemi možnostmi a výhodami elektronické komunikace s daňovou správou. Semináře mají zejména podat základní informace o všech možnostech
elektronického podání, včetně využití datových schránek, a o možnostech získání informací z daňového řízení bez návštěvy finančního úřadu. Semináře se pořádají v zasedací místnost Finančního
ředitelství v Praze, Žitná 12, Praha 2, od 9.30, a to v termínech 11. 5., 8. 6., 12. 10. a 9. 11. Program
semináře (zhruba 2,5 až 3 hodiny):
Základní informace o elektronickém podání pro daňovou správu, včetně podání prostřednictvím
datových schránek.
Praktická aplikace vyplnění a odeslání daňového přiznání správci daně.
Daňový portál, daňové informační schránky, další služby a podmínky jejich využití včetně novinek
v elektronické komunikaci.
Pokud projevíte zájem bezplatného semináře se zúčastnit, žádáme vás o potvrzení účasti včetně kontaktu,
a to nejpozději v pátek před pořádáním semináře, na e-mailovou adresu jana.kaslova@pr.ds.mfcr.cz nebo
na telefonní čísla 257 004 346 nebo 257 004 203.
Ing. Otakar Sladkovský, vedoucí odboru daní a dotací
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Už máte svou Kartu pomoci?
Karta pomoci (projekt Nadačního fondu Firm4y – Senior oceněný odbornou porotou na veletrhu
For Family 2010) působí ve dvou rovinách. Tou první je, že výtěžek podporuje důstojné stáří seniorů, tou druhou je snaha postupně vrátit do malých obcí pojízdné prodejny. Druhá zásadní rovina
je ochrana života každého z nás. V případě nehody, úrazu nebo kolapsu, kdy rozhodují vteřiny,
může zasahující lékař, hasič či policista ihned prostřednictvím Karty pomoci zjistit důležité informace, které hrají rozhodující roli při záchraně pacienta, např. alergie, léky, diagnózu, ale i kontakt na
blízké osoby, které mohou oznámit pacientovu nehodu. U starších lidí, kteří si mnohdy nepamatují,
jaké léky berou, je to pro lékaře vítaná pomoc i v případě běžné hospitalizace. Kartička je určena pro
každého od 15 let, každý, kdo má počítač, si ji může pořídit sám ze svého domova, ti ostatní mohou
požádat o její vystavení svého praktického lékaře. Příjemným bonusem je využívání slev při nákupech zboží, zájezdů, ubytování a nebo služba lékař na telefonu, na kterého se může držitel kartičky
obrátit s jakýmkoliv problémem během celého dne. Zřízení Karty pomoci stojí 290 Kč na dobu tří
let. Díky poskytovaným slevám se však tato částka držiteli karty několikanásobně vrátí. Bližší informace na www.nf-senior.cz, dotazy budou zodpovězeny mailem i telefonicky.
Nadační fond Firm4y – Senior

Lumen bude v provozu i v srpnu
Na jaro jsou nejen pro maminky připraveny Tvořivé dílny, kde
mohou vyrábět figurky z ovčího rouna, rozety do oken, šité
hračky. Tvoření vede jedna z našich kolegyň a koná se v Dobřichovicích, Palackého 147. Nejbližší bude 15. května a 5. června
od 14 hodin.
Protože se blíží léto, spolu s ním se blíží i Aktivity – letní tábory
pro mladší školní děti. Letos již třetí ročník! Začínají se přihlašovat děti, a tak jsou i přípravy na tábory v plném proudu. Aktivity budou opět příměstské a opět výjezdní. Letos vyjedeme do
Jizerských hor. Z loňského roku máme mnoho fotografií, které si
můžete prohlédnout ve fotogalerii na www.ilumen.cz. Zde jsou
také podrobnosti k letošním táborům a k přihláškám.
Řada rodičů už nyní plánuje, jak zorganizuje prázdniny, jak skloubí zaměstnání s dětmi, když jsou
školky zavřené? Letos máme novinku. Lumek bude v provozu i v srpnu, a tak rodiče, kteří potřebují pracovat, mohou děti přivést k nám. Na srpen je nutné se přihlásit zvlášť. Prázdninový provoz mohou využít i ty děti, které přes rok chodí do školek v okolí a nechodí k nám do klubu malých
dětí Lumek. Přihlašovat se do klubu malých dětí Lumek na letní provoz nebo na příští školní rok je
možné průběžně, hromadný zápis pořádaný nebude.
Na ty z vás, kteří budete mít zájem, se budeme těšit 19. 5. v 17 hodin v Dobřichovicích, Palackého
147, na informační schůzce k příštímu školnímu roku.
Mgr. Renáta Bartoníčková, bt, www.ilumen.cz
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Njorek a Jaroslav „Olin“ Nejezchleba
Odbor kultury vás srdečně zve v úterý 25. 5. od
20.30 do Clubu Kino na koncert skupiny Njorek,
která hraje ve složení Jaroslav „Olin“ Nejezchleba
– zpěv, violoncello, Michal Müller – zpěv, citera,
a Stanislav Barek – zpěv, kytara. Hlavní myšlenkou
vzniku skupiny bylo zúročení zkušeností Jaroslava
Nejezchleby z období adolescentního věku, kdy byl
členem cimbálové muziky Písečan.
Neodmyslitelný člen skupin Marsyas a E.t.c. zpíval moravské písničky na různých večírcích a po
hospodách. Tyto písničky se staly základem repertoáru skupiny.
Všichni tři členové skupiny jsou individuálně skvělí muzikanti a mají blízko k blues a rocku. Proto
nejsou skladby interpretovány v původní podobě, ale dle hudebního cítění muzikantů samotných.
Prolínáním rozdílných hudebních stylů vznikají písničky s etnickými kořeny, které nejsou tak obvyklé
na české (tedy ani na světové) hudební scéně. Na rozdíl od jiných skupin tohoto zaměření hraje skupina akusticky. Repertoár doplňují i písničky jiných národů a také skladby vlastní. Vstupné 120 Kč.
Za odbor kultury Pavel Blaženín

Umění dětí na zámku v Dobřichovicích
Srdečně zveme všechny příznivce dětského umění na dvě kulturní akce do velkého sálu v dobřichovickém zámku. Ve čtvrtek 27. května v 18.00 zahájíme výstavu dětských prací z černošických výtvarných
kurzů akademické malířky Martiny Fojtů. Děti ve věku 4 až 16 let představí svá díla v různých výtvarných technikách od kresby až po olejomalbu. Na vernisáži zahrají na klavír děti pod vedením Anežky
Misauerové. Výstava potrvá do soboty 5. června. Možnost prohlídky je denně od 10.00 do 20.00.
Malí i velcí klavíristé z hudebního studia Anežky Misauerové z Černošic vás zvou na svůj jarní koncert, který se koná v sobotu 29. května v 18.00. Zazní vážné i méně vážné skladby a skladbičky pro
rodiče, sourozence, přátele, dědečky i babičky (jakož i jiné příbuzenstvo).
Martina Fojtů, Anežka Misauerová

Joel LaRue Smith Trio v Clubu Kino
Odbor kultury vás srdečně zve v neděli 30. 5. od 20.00 do Clubu Kino na koncert Vynikajícího americko-kanadského pianového tria Joel LaRue Smith Tria, hrajícího v sestavě Joel Smith LaRue – klavír, Fernando Heurgo – baskytara a Renato Malavasi – bicí. Pianista Joel LaRue Smith prezentuje se
svým triem ideály tradičního jazzu a aranže klasických kompozic. Jde o kombinaci latin jazzu, strhujících afro-kubánských rytmů a ojedinělého smyslu pro improvizaci. LaRue Smith je ředitelem
jazzové katedry a vedoucím jazzového Orchestru na Tuftově univerzitě v Bostonu. O své hudbě říká:
„Mé kompozice jsou mixem afro-kubánských tanečních rytmů a jazzových harmonií. Jde o hluboké
spojení mezi Afrikou, Amerikou, Karibikem a Evropou“. Pianista vnáší do svých kompozic čerstvé hudební myšlenky, podpořené navíc překvapujícími harmonickými změnami. Jeho hudba ve
vás zůstává ještě dlouho poté, co ozvěnu poslední noty odvane vítr... Přijďte proto do Clubu Kino,
vystoupení Joel La Rue Smith Tria si zaslouží mimořádnou pozornost. Vstupné 120 Kč.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Benjamin Britten poprvé v Clubu Kino
Mimořádné dílo Benjamina Brittena – opera The Little Sweep – bude uvedena v černošickém Clubu
Kino 13. června v 19 hodin. Operu lze nazvat výjimečnou z několika důvodů. Jednak je nastudována
v podání sedmi dětských, čtyř dospělých sólistů a komorního orchestru o sedmi hráčích, vše pod
vedením zkušeného hudebníka Václava Polívky, navíc je dána šance i divákovi, aby se aktivně představení zúčastnil. The Little Sweep obsahuje totiž čtyři sborové hlasy, které jsou určeny publiku. Jsou
napsány tak jednoduše, že je snadné je nacvičit několik minut před začátkem opery. Václav Polívka

Irena Budweiserová vystoupí v černošickém kostele
Černošičtí milovníci dobré hudby se mají na co těšit. V neděli 16. června od 16 hodin se v místním
kostele uskuteční koncert Ireny Budweiserové. Zpěvačka, známá především z účinkování ve Spirituál kvintetu, si do Černošic přiveze svou doprovodnou kapelu Fade In, složenou z vynikajících
instrumentalistů – kontrabasisty Víta Fialy a kytaristy Jaroslava Šindlera a Miroslava Linky. Koncert se koná v rámci jazzového festivalu Jazz Černošice 2010. Držitelé festivalové permanentky mají
vstup zdarma, ostatní za 130 Kč.
(pb)

Variace na téma Mišík & Hladík a Ruper Ordorika
Odbor kultury vás srdečně zve
v neděli 20. 6 od 20.00 do Clubu
Kino na koncert Vladimíra Mišíka
a Radima Hladíka. Uslyšíte i kapelu
Blue Effect a skvělou baskickou
muziku v podání Rupera Ordorika
s kapelou. Je nemyslitelné mluvit
o českém bigbeatu a nezmínit Vladimíra Mišíka a Radima Hladíka.
Cesta od poezie V. Kainara a J. Hraběte k zhudebněným básním Vladimíra Mišíka je stejně přímá jako
vzdálenost od klasické hudby k virtuosnímu umění kytarového genia
Radima Hladíka a kapely Blue
Effect.
Proto není náhodou, že v Černošicích tyto legendy 60. let vystoupí společně s Ruperem Ordorikou
a jeho kapelou, která patří k nejvýznamnějším interpretům zhudebněné tvorby básníků Baskicka.
Ordorika se narodil v baskické Oňati v roce 1956. Jeho první album vyšlo v roce 1980 a následovalo 16 dalších, která mu získala pověst muzikanta s neuvěřitelně podmanivým hlasem, experimentujícího s tradiční baskickou hudbou a styly od folku k rocku. Několik alb nahrál v Londýně a New
Yorku s muzikanty, jako jsou Martin a Liza Carthyovi, Fernado Sounders, Ben Monder a Kenny
Wollesen. Předprodej vstupenek za 250 Kč je v trafice na nádraží v Černošicích a v info centru
v Berouně.
Za odbor kultury Pavel Blaženín
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Den Země opět ve znamení úklidu města
Dobrovolníci, a byly jich desítky, vyrazili
v sobotu 24. dubna do černošických ulic, aby při
příležitosti Dne Země, byť byl letos tento den
v kalendáři zaznamenán o týden dříve, vyčistili
město od nepořádku nahromaděného na veřejných prostranstvích během zimních měsíců.
Je třeba říci, že se především mladí, ať už to byli
skauti, sokolové, hasiči, nebo děti ze Základní
umělecké školy, opravdu snažili. Pomáhaly
i maminky s dětmi, pro které měli pracovníci
technických služeb připravenu sladkou odměnu.
Všem patří poděkování starosty města, který si
tentokrát vybral k úklidu ulici Topolskou.
(red)
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Zrodil se unikátní kalendář
„Černošice 2011 – město plné krásy“
Spojení tradice a novodobé krásy se může odehrávat v několika rovinách. Tvůrci kalendáře
s titulem Černošice 2011 – město plné krásy, který spatřil světlo světa právě v těchto dnech
a právě u nás, v našem městě, si dali za cíl navodit atmosféru časů minulých a pospojovat ji
se současným viděním světa. Do jaké míry se záměr, poprvé představit architekturu vilového
města na Berounce v takto netradičním pojetí, podařil, lze zjistit při prolistování dvanácti stránek kalendáře samotného. Než se však k tomu, vážení čtenáři, rozhodnete, dovolíme si vám
nabídnout několik postřehů, které vám poodhalí něco málo z dílny tvůrců tohoto díla:

Fotograf Jakub Ludvík
Absolvent fotografické školy v Praze se proslavil zejména portrétními fotografiemi
nejen osobností českého showbusinessu, ale
i politiků a sportovních hvězd. Jeho snímky
můžeme pravidelně vídat v prestižních společenských a módních časopisech, na obalech
hudebních nosičů interpretů populární hudby
a také v rámci reklamních kampaní renomovaných značek a firem. Je autorem množství
billboardů k filmům. Jeho první velká zakázka
byla pro značku Gianni Versace, kterou tvořil soubor 22 fotografií největších hereckých
a pěveckých osobností. Realizoval řadu výstav,
například Legendy umění a sportu, filmový
festival osobností Karlovy Vary, Zlín a další.
Vytvořil titulní fotografie pro prestižní časopisy a kalendáře s Petrou Faltýnovou, Helenou Houdovou, Simonou Krainovou či Kateřinou Průšovou. Jeho dílem jsou i kalendáře
Prahy, automobilek Toyota a BMW, národního fotbalového mužstva a další. Vytvořil již
8. ročník prestižního kalendáře Banco Casino.
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Vydává autorský diář své volné tvorby černobílých aktů. Je fotografem prezidenta ČR Václava Klause.
Jak probíhala vaše práce na kalendáři „plném
krásy“?
Již od začátku bylo nutné vše podřídit hlavní
myšlence, a tou bylo vytvoření uceleného díla
o kráse prvorepublikových černošických vil
v kontextu krásy ženské. Samozřejmě vše v prostoru, který poskytuje dvanáct listů kalendáře.
Práce se v počátcích odehrávala v ateliérech při
castingu, kde jsme vybírali vhodné modelky.
Důležité bylo vybrat takové dívky, ke kterým
se hodí dobové oblečení a které zároveň umí
sehrát roli odpovídající dobové atmosféře vily
v pozadí.
Jak se vám v Černošicích pracovalo?
Já Černošice dobře znám, mám tu pár kamarádů,
takže to pro mě nebylo až tak nové prostředí. Vily
jsem ale tak dobře neznal. Z velkého množství
staveb, z nichž některé jsou hodnotnými památkami, jsme nakonec vybrali těch dvanáct „vyvolených“.
Dá se říci, že jste celkově s dílem spokojen?
Myslím, že výběr se opravdu zdařil, navíc vizážista Josef Čechota měl šťastnou ruku při volbě
vil, oblečení a celkové harmonické kompozice.
Doufám, že výsledek té dlouhé, téměř půlroční
cesty, je pozitivní.
Proč kalendář pokřtila právě Jiřina Bohdalová?
Jiřinka je moje kamarádka, ba co víc, v jedné
z černošických půvabných vil natáčela film Jedna
kočka za druhou, jehož předlohou byla divadelní
hra od Jiřího Hubače Dům na nebesích.

z města a okolí
Výtvarník a stylista Josef Čechota
Josef Čechota, majitel ateliéru STAGE, patří
mezi přední kostýmní výtvarníky mezinárodních reklamních projektů a českého filmu a je
zakladatelem kulturního benefičního sdružení
ART FOR LIFE, které podporuje Českou společnost AIDS.
Jak jste vybírali kostými k jednotlivým vilám?
Původní myšlenkou stylingu kostýmů pro kalendář Černošice 2011 bylo použití dobových kostýmů. Při první schůzce s vizážistou Ivo Špesem
a fotografem Jakubem Ludvíkem jsme se rozhodli pro spojení současných a filmových kostýmů jak z mé tvorby, tak z barrandovského
fundusu kostýmů. Lednová dívka je například oblečena do plavek z filmu Anděl s ďáblem

v těle a má na hlavě unikátní perlovou helmu
z filmu Tajemný hrad v Karpatech. Jednotlivé modelky jsou jakýmisi fiktivními obyvatelkami vil, v kalendáři můžeme poznat služebnou,
vychovatelku, zpěvačku či filmovou hvězdu nebo
nevěstu či sportovně oděnou plavkyni, básnířku,
ruskou aristokratku.
Při stylingu modelek jsem se snažil přiblížit stylu
fotografa a vizážisty. Doufám, že nám obyvatelé
odpustí jistou nadsázku, s kterou jsme se našeho
úkolu zhostili. Krásné a zajímavé dívky ve spojení
s domy, jež mají velikou kulturní hodnotu. Pro
celý realizační tým bylo velmi zajímavé poznat
unikátní stavby známých architektů a proniknout na místa běžným lidem nepřístupná. Černošice jsou opravdu městem plným krásy.

Kalendář Černošice 2011–město plné krásy lze zakoupit v pokladně Městské úřadu Černošice,
Riegrova 1209 a v trafice u železniční zastávky Černošice, a to za 320 Kč.
31
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Křtili kalendář
paní Jiřina Bohdalová
fotograf Jakub Ludvík
výtvarník Josef Čechota
modelka Kateřina Průšová
modelka Zuzana Rosáková
a samozřejmě
starosta Mgr. Aleš Rádl
Zazpívala k tomu
Heidi Janků
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Výstava obrazů, krajek a šperků v Kulturním centru MaNa

Texty nás obklopují na každém kroku. Často se ztrácíme v záplavě informací. Autorka si klade otázku,
kam až můžeme dojít v dialogu mezi informativním obsahem textů a jejich vizuální podobou. Snaží se
objevit další možné významy textu ve spojení s médii, jako v cyklu „Mediální ikony“.
překvapivé třeba již samotným uplatněním proplétání dvou vrstev identických proužků papírů
– zhodnotí se nejen nová, ve výtvarné tvorbě
málo vídaná metoda: i ta je cestou k novému
způsobu manipulace s vizuální či textovou informací, neboť samotné proplétání proužků vždy
část původní vizuální informace skrývá překrytím jiných sekvencí…“
Těšíme se na vaši návštěvu!

Kulturní centru MaNa, Komenského 2018
(naproti kostelu), nabídne 15. a 16. května od
10.00 do 18.00 prodejní výstavu obrazů ak.
malířky Aleny Foustkové. Vernisáž výstavy se
za účasti autorky uskuteční 14. května v 19.00.
Alena Foustková, absolventka Akademie výtvarných umění v Praze, obor grafika v atelieru doc.
Ladislava Čepeláka, žila 11 let v Kanadě a nyní
se usadila se svou rodinou v Černošicích. Tady
také poprvé představí svá díla, a to výběrem
z tvorby posledních dvou let.
Výstava v centru MaNa navazuje na právě
skončenou výstavu Aleny Foustkové „Mumbo
Jumbo“ v Galerii kritiků v Praze, kde bylo možné
si v katalogu výstavy přečíst: „V nové, autonomní, autentické tvorbě v podstatě rozvíjí možnosti koláže, malby i asambláže. Její koláže jsou
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V rámci výstavy si budete moci nejen prohlédnout,
ale i zakoupit originální paličkované krajky,
drobné objekty a šperky, které vytvořila PhDr.
Věra Holubová, a to za velmi výhodné ceny.

kultura

Věře Martinové patří dík nejen za skvělý umělecký zážitek
Vynikající atmosféra, krásné písničky a především jedinečný hlas Věry Martinové zaujaly všechny milovníky dobré muziky, kteří 9.
dubna zavítali do sálu Clubu Kino. Dočkali se
nejen melodií a textů z nového CD, které zpěvačka vydává v letošním roce, ale i tradičních
hitů. Svůj díl na úspěchu večera měli i britský zpěvák, písničkář a kytarista Jamie Marshall a doprovodná hudební skupina P.R.S.T.
A protože Věra Martinová oslaví v tomto roce
významné životní jubileum, popřejme jí jen to
nej, nej, nej…
Nejen uměním však živ je člověk. Věra Martinová pojala svůj koncert jako koncert charitativní a výtěžek z něj věnovala Farní charitě Neratovice na provoz pečovatelské a zdravotní služby
pro seniory a provoz denního stacionáře v Černošicích. Finanční částku symbolicky převzaly
Miloslava Machovcová, ředitelka Farní Charity
Neratovice a Jana Švejcarová, vrchní sestra střediska Černošice.
(sj)
foto Michal Burian
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Sdružení S dětmi a pro děti připravilo
oblíbený letní tábor v Černošicích
Už 29. letní tábor v Černošicích je určen pro
děti od šesti do šestnácti let, a to jak pro děti
místní, tak i všechny zájemce z celé republiky.
Tábor bude třítýdenní (od 26. července do 13.
srpna). Nabídne rozmanité činnosti s možností vybrat si podle zájmů – hry a sportování
venku i pod střechou, konverzaci a výuku angličtiny a němčiny (nejlépe při hrách zábavnou
formou), oblíbené vyjížďky na koních, výuku
práce s počítači (za nepříznivého počasí, večer,
o poledním klidu), výuku hry na kytaru, tenis
a koupání při pěkném počasí. V nabídce bude
i modelářství letecké a plastikové pro začátečníky i pro pokročilé, RC škola (létání se cvičnými radiem řízenými větroni), džezgymnastika a jiná cvičení a každý čtvrtek táboráky.

Formy účasti na táboře
Příměstská (děti spí doma a na táboře dostanou
přesnídávku, oběd a svačinu za 250 Kč na den);
internátní (děti jsou doma o víkendu); celotáborová (děti dostávají denně 5 jídel i druhou večeři za
340 Kč na den). Pití je pro všechny děti připraveno
celý den bez omezení. Velmi oblíbená je možnost zúčastnit se i jen části tábora. Na táboře se
naše děti setkávají s účastníky z partnerských měst
– polských měst Lešnica a Olešnica a z německých Gerbrunn a Themar. Při „národních dnech“
všichni poznávají města, země a zvyky, národní
jídla, navazují kontakty a přátelství na celý život.
Další informace získáte na mailové adrese:
L.apeltauer@volny.cz, na telefonu 605 545 615.
Lumír Apeltauer

Černošičtí modeláři
uspěli v seriálu Pražské ligy RC házedlo
V sobotu 27. března jsme zakončili 14. ročník šestidílného seriálu letecko-modelářských soutěží v kategoriích RCH a F3K.
Létá se na pražském Vypichu blízko letohrádku Hvězda. Soutěže pořádáme každý
měsíc od podzimu do jara. O každé soutěžní sobotě létáme soutěž RCH a poté F3K.
V národní kategorii RCH se soutěží
s malými větroni řízenými rádiem. Kategorie F3K je mezinárodní, určená pro
házecí kluzáky řízené rádiem startované
z ruky. Na soutěže jezdí tradičně ti nejlepší čeští modeláři. Pro nás pořadatele
je milé, že jsou mezi nimi také modeláři
velmi mladí.
Výsledky 14. ročníku
V kategorii RCH v konkurenci třiadvaceti
soutěžících vybojoval druhé místo Robert
Apeltauer z MK Černošice, páté místo obsadil Michal Šebek rovněž z MK Černošice.
Nejlepším žákem a Mistrem Prahy 2010
se stal Jakub Šebek z MK Černošice.
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V kategorii F3K, ve které soutěžilo 16 borců, vybojoval
čtvrté místo Robert Apeltauer z MK Černošice.
Lumír Apeltauer

Jakub Šebek s modely Kamačo, které konstruoval jeho
otec Michal Šebek
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Z výroční schůze černošické ZO Svazu důchodců
V Domě s pečovatelskou službou jsme se 22. března sešli na výroční členské schůzi naší ZO
Svazu důchodců. Hodnotili jsme nejen naši činnost za uplynulý rok, ale připomněli si další
zajímavé události. Rovněž jsme vzpomněli těch, kteří loni navždy opustili naše řady. Byli to
paní Dušánková (96 let), paní Lejsková (77 let), paní Moravcová (76 let) a pan Polák (nedožitých 94 let). Naopak jsme získali tři nové členy.

Paní Jiřina Pomahačová
V březnu se v Kladně konalo slavnostní zasedání k 20. výročí založení Svazu důchodců
za Středočeský kraj za účasti předsedy Svazu
důchodců ČR ing. Pospíšila, primátora
Kladna ing. Jiránka, starostů obcí a měst Středočeského kraje, ve kterých pracují ZO Svazu
důchodců a také členů krajských rad a základních organizací. Předseda svazu připomněl
začátky jeho založení v roce 1990 a zdůraznil význam této organizace hájící zájmy
důchodců. Následovalo předání pamětních
listů k 20. výročí SDČR, čestných uznání za
dlouhodobou činnost a děkovných listů pro
starosty za podporu ZO v obcích a městech.
Děkovný dopis obdržel i starosta Mgr. Aleš
Rádl.
Pamětní list a stříbrnou medaili za obětavou
práci v Krajské radě a ZO převzala i paní Jiřina
Pomahačová, předsedkyně černošické základní
organizace. Čestná uznání za dlouhodobou činnost pak obdržela paní Božena Studecká, členka
výboru ZO, která se letos dožívá krásných 90 let.
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví a pohody
do dalších let.

Co chystáme pro tento rok
Mimo obvyklou činnost nabízí naše ZO osmidenní zájezd do Švýcarska v termínu od 28. 5.
do 6. 6., na který jsou ještě volná místa. Dále
bychom chtěli pořádat výlety mikrobusem pro
jedenáct osob. Jde o výlety kratší, zhruba pětihodinové, méně náročné, a to do bližších míst
za výhodnou cenu 75 Kč. Například do Berouna
do tržnice a k medvědům, dále do Lán do parku
a muzea. Termíny včas oznámíme.
Přijďte občas do Clubu Kino
V Clubu Kino jsou od 16.00 pro důchodce promítány filmy zdarma. Snažme se projevit více
zájmu a brát tuto nabídku jako příležitost sejít se
spolu v jiném prostředí při vínku či kávě. Někdy
nám tu zahraje na klávesy a zazpívá pan Novák.
Sledujte tedy program Clubu Kino a zapište si do
kalendáře akce, které vás zajímají. A ještě připomínka: Všichni si pochvalujeme nový parčík za
DPS. Stal se oblíbeným místem našich procházek
s hůlkami i bez nich. Jsme za něj velmi vděčni.
A ještě motto do příštích dnů: Stáří není nemoc,
ale etapa života, ve které stojí za to žít!
Jiřina Pomahačová, předsedkyně ZOSD
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Oranžová učebna
Základní škola Černošice se přihlásila do grantového řízení
Oranžová učebna, kterou vyhlásila Nadace ČEZ. Tento nadační
příspěvek je určen pro všechny
školy a školská zařízení a umožňuje vybavit učebnu např. interaktivní tabulí, hlasovacím zařízením, vizualizérem, řídícím stolním počítačem atd. až do výše 200
000 Kč. Takové vybavení učebny
zajistí aplikaci nejnovějších výukových postupů a převede výuku
do formy tvořivého učení.
Mgr. O. Bočková

Ovoce do škol
Evropská unie a Česká republika vyhlásily
nový projekt nazvaný Ovoce do škol. Tento
projekt umožní poskytnout žákům 1. až 5.
tříd jednou týdně zdarma čerstvé ovoce nebo
zeleninu.
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Základním cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit zdravé stravovací návyky ve výživě dětí
a bojovat proti epidemii dětské obezity.
Mgr. J. Kahounová
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Sokolská akademie
U příležitosti 20. výročí obnovení Sokola v Černošicích uspořádala 10. dubna Tělocvičná jednota Sokol Černošice Sokolskou akademii.
Během dvouhodinového programu se diváci
nejprve v krátké prezentaci doplněné fotografiemi seznámili s vývojem černošického Sokola
v průběhu dvaceti let a poté se představili cvičenci v deseti vystoupeních, od nejmenších, ani
ne dvouletých, po seniorky. Více než slova však
ukáží následující fotografie.
Ing. Hana Fořtová, foto Martina Řehořová

Adaptace muzikálu Červená Karkulka

žákyně při vystoupení s míčem

ženy předvádějí řecký tanec

Groteska Babička Mary v podání seniorek
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Otevřeno denně: po-so od 16:00 hod, ne od 15:00 hod
1.5. “ELECTRO-RADIO-DANCE-MIX / DJ TOMMY + DJ BOOTY 20:00
Páteční večer v podání sympatická DJ dvojice z blízké Zbraslavi.
VSTUPNÉ: 50 Kč
so
hod.

DJ

VSTUPNÉ: 70 Kč
VÍLA ČR/ 2009 režie: M. Cieslar pohádka 96 min.
2.5. DEŠŤOVÁ
Hrají: : Jakud Gottwald, Éva Kerekes, Miroslav Donutil, Simona Stašová, Jaromír Dulava ...

ne

DĚTSKÉ
KINO

RŮŽE ČR/ 2009 režie: J. Hřebejk drama 95 min. VSTUPNÉ: 70 Kč
4.5. KAWASAKIHO
Hrají: : Lenka Vlasáková, Daniela Kolářová, Martin Huba, Milan Mikulčík, Antonín Kratochvíl ...

út

KINO

KINO

8.5.
so

DJ

SENIOR
KLUB

“DANCE MIX - DJ FRÜ A HOSTÉ”

Dance Night v dámském podání DJ Frü a jejích hostů..

VSTUPNÉ: 50 Kč

hod.

20:00
hod.

Občanské sdružení JAZZ ČERNOŠICE, Club Kino a město Černošice vás srdečně zvou
na 5. ročník mezinárodního jazzového festivalu JAZZ ČERNOŠICE 2010 VSTUPNÉ: 80 Kč

D

19:00
hod.

19:00
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SANTY Y SU MARABÚ (CUBA / CZ )

Občanské sdružení JAZZ ČERNOŠICE, Club Kino a město Černošice vás srdečně zvou
na 5. ročník mezinárodního jazzového festivalu JAZZ ČERNOŠICE 2010

L

30

hod.

VSTUPNÉ: 230 Kč
JAZZOVÁ SEKCE OFO (Varhan Orchestrovič Bauer),
14.5. RUS
NERVICH (JAR / B / CZ ), RUCHADZE BAND (NI / CZ ),

na 5. ročník mezinárodního jazzového festivalu JAZZ ČERNOŠICE 2010

2

16:00

20:00

pá
JAZZ

L

2

hod.

VSTUPNÉ: 80 Kč
EFTERRÄTT
13.5. JAZZ
Občanské sdružení JAZZ ČERNOŠICE, Club Kino a město Černošice vás srdečně zvou

čt
JAZZ

2

20:00

Filmová verze muzikálového zpracování osudů Nikoly Šuhaje loupežníka, jak je pro brněnské
Divadlo na provázku podle archivních dokumentů a novinových článků napsal Milan Uhde
a nastudoval režisér Zdeněk Pospíšil. Snímek, oscilující mezi pohádkou, baladou a muzikálem.

12.5. COLUMBELLA, CHORUS ANGELUS, BRÉCY AND BAND

st
JAZZ

20:00

Válečný film o mladých mužích, často ještě chlapcích hladových po dobrodružství, kteří
byli svedeni nacistickou propagandou a zlákáni zázrakem techniky. Na moři musí čelit krutým
nástrahám přírody a ...
K výročí konce II. světové války srdečně zve město Černošice

PRO BANDITU ČR/ 1978 režie: V. Sís muzikál 89 min. VSTUP ZDARMA
9.5. BALADA
Hrají: : : Miroslav Donutil, Petr Maláč, Iva Bittová, Blanka Rudová, Franta Kocourek ...

ne

hod.

Za každou lží se skrývá pravda a za ní pravda ještě hlubší. Kdo může posuzovat minulé viny?
Kdo je může odpouštět? Může jim čas obrousit hrany? Drama Jana Hřebejka podle Cenou Sazky
oceněného scénáře Petra Jarchovského vytváří spletitý řetězec podobných otázek ...

VSTUP ZDARMA
D / 1981 režie: W. Petersen válečné drama 149 min.
6.5. PONORKA
Hrají: : Jürgen Prochnow, Klaus Wennemann, Bernd Tauber, Heinz Hoenig, Uwe Ochsenknecht ...

čt

16:00

Živly, které ovládají zemi - Vzduch, Oheň, Země a Voda - provádějí „pravidelnou inspekci“
u lidí. Za všechny živly sledujeme Vodu, které lidé říkají Dešťová víla. Jde krajem převlečena
za chudou ženu. Pozná, že lidé začali myslet hlavně na peníze , že se vytrácí láska a dobro ...

hod.

hod.

3
L

kultura

15.5.

so
JAZZ

16.5.
ne

SPORT
KLUB

d

0

0

00

0

25.5.
út
LIVE

27.5.
čt

KINO

28.5.
pá
LIVE

00

29.5.

0

DJ

0

0

0

so

30.4.
pá

DĚTI

30.5.
ne
LIVE

BIG BAND MILANA SVOBODY, SEVEN DAYS, VSTUPNÉ: 230 Kč 19:00
OSKAR RÓZSA BAND ( SK )
hod.
IDA KELAROVÁ + DESIDERIUS DUŽDA + JAZZ FAMELIA
Občanské sdružení JAZZ ČERNOŠICE, Club Kino a město Černošice vás srdečně zvou
na 5. ročník mezinárodního jazzového festivalu JAZZ ČERNOŠICE 2010

MS V LEDNÍM HOKEJI

VSTUP ZDARMA

neděle 16.5. - Přímé sportovní přenosy z MS v ledním hokeji na velké plátno.
16:00 hod / 20:00 hod / 22:00 fans afterparty “Music Clip”
pondělí 17.5. - Přímé sportovní přenosy z MS v ledním hokeji na velké plátno.
16:00 hod / 20:00 hod / 22:00 fans afterparty “Music Clip”
úterý 18.5. - Přímé sportovní přenosy z MS v ledním hokeji na velké plátno.
16:00 hod / 20:00 hod / 22:00 fans afterparty “Music Clip”
středa 19.5. - Přímé sportovní přenosy z MS v ledním hokeji na velké plátno.
16:00 hod / 20:00 hod / 22:00 fans afterparty “Music Clip”
čtvrtek 20.5. - Přímé sportovní přenosy z MS v ledním hokeji na velké plátno.
16:00 hod / 20:00 hod / 22:00 fans afterparty “Music Clip”
pátek 21.5. - Přímé sportovní přenosy z MS v ledním hokeji na velké plátno.
16:00 hod / 20:00 hod / 22:00 fans afterparty “Music Clip” + DJ LOOK
sobota 22.5. - Přímé sportovní přenosy z MS v ledním hokeji na velké plátno.
16:00 hod / 20:00 hod / 22:00 fans afterparty “Music Clip” + DJ LOOK
neděle 23.5. - Přímé sportovní přenosy z MS v ledním hokeji na velké plátno.
16:00 hod / 20:00 hod / 22:00 fans afterparty “Music Clip”

“NJOREK” - OLIN NEJEZCHLEBA

VSTUPNÉ: 120,- Kč

16:00
hod.

20:30

Neodmyslitelný člen skupin Marsyas a E.T.C. zpíval moravské písničky na různých
hod.
večírcích a po hospodách. Tyto písničky se staly základem repertoáru skupiny Njorek.
Všichni členové kapely mají blízko k blues a rocku, proto nejsou skladby interpretovány v původní
podobě, ale dle hudebního cítění muzikantů samotných.
Srdečně zve město Černošice

ŽENY V POKUŠENÍ

ČR / 2010 režie: J. Vejdělek Komedie 118 min. VSTUPNÉ: 70 Kč
Hrají: : Eliška Balzerová, Lenka Vlasáková, Veronika Kubařová, Jiří Macháček, Roman Zach ...

Pro velký zájem a “málo židlí” opakujeme skvělou českou komedii o ženách v pokušení ...

YMRVERE + HOSTÉ (

NAROZENINY KAPELY

)

VSTUPNÉ: 90,- Kč

20:00
hod.

20:30

Narozeninový koncert dobřichovické kapely Ymrvere na kterém nemůžete chybět.
hod.
Mimo koncertní show můžete shlédnout i nově natočený dokument ''Jak to všechno začalo''.
Chybět nebudou pyrotechnické efekty, supr zvuk, světla, ... Jako předkapela vystoupí příbramská
parta Compromysh. Koncert se bude natáčet pro připravované live DVD 2010!

DJ RASTY + DJ SYNDROM

VSTUPNÉ: 50 Kč

V sobotu vám DJ nadělí trochu porce dnb elektro, hip hop a dalších podobných beatů .

DĚTSKÝ DEN

VSTUP ZDARMA

Club Kino, Sokol Černošice město Černošice vás srdečně zvou na dětský den,
který proběhne v prostorách Sokola Černošice a Clubu Kino.
10:00 - 12:00 hod - Dětské sportovně soutěžní dopoledne
15:00 - 16:00 hod - Dětské divadelní představení - "O dvou Maryčkách"
16:30 - 18:00 hod - Dětská diskotéka - DJ. Look

JOEL LA RUE SMITH TRIO

VSTUPNÉ: 120,- Kč

20:00
hod.

10:00
hod.

20:00

Vynikající americko-kanadské pianové trio hraje v sestavě Joel Smith LaRue - klavír,
hod.
Fernando Heurgo - baskytara, Renato Malavasi - bicí
LaRue Smith je ředitelem jazzové katedry a vedoucím jazzového Orchestru na Tuftově univerzitě.
O své hudbě říká: "Mé kompozice jsou mixem afro-kubánských tanečních rytmů a jazzových harmonií.
Jde o hluboké spojení mezi Afrikou, Amerikou, Karibikem a Evropou”. Srdečně zve město Černošice

!!! KURZY SALSY !!!

Každou středu v Clubu Kino / přihlášky na tel.: 608 980 324
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kultura

Výsledky březnové soutěže v městské knihovně
Děkujeme všem dětem, které se zúčastnily našeho malého březnového kvizu v městské knihovně.
Z dvaceti správných odpovědí jsme vylosovali tři vítěze. Jsou to: Julie Behenská, Marta Poulová
a Filip Barnawi.
A tady jsou správné odpovědi:
1.	Autorem knížky Lovci mamutů je Eduard
Štorch.
2.	Nejznámější ilustrátor pravěkých zvířat u nás
je Zdeněk Burian.
3.	V době ledové žili mamuti.
4.	Soška ženy, kterou vytvořili lovci před několika tisíciletími, se nazývá Venuše.
Správné barvy v názvu knížek byly: Bílý Tesák,
Krtek a zelená hvězda a Poklad černého delfína.

V měsíci březnu také proběhlo 2. kolo knihovnické tomboly. Šťastná vylosovaná čísla jsou:
1. cena: encyklopedie
číslo 11
2. cena: dobrodružná knížka
číslo 9
3. cena: komix
číslo 57
Všem vítězům gratulujeme a prosíme je, aby si
vyzvedli svoje výhry v knihovně.
Irena Šilhánková, knihovnice
Julie Behenská s knižní cenou za vítězství
v březnové soutěži v městské knihovně

Městská knihovna Černošice vyhlašuje výtvarnou soutěž
Jde o výtvarnou soutěž pro děti na téma: ŽIVOT POD VODOU. Namalujte obrázky zvířat, pro která je domovem potok, řeka, rybník nebo moře. Soutěž končí 31. 5. 2010. Tři
vítěze odměníme hezkou knížkou. Nezapomeňte obrázek označit jménem, adresou,
věkem a přinést do knihovny.
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kultura

Nové knihy v Městské knihovně Černošice
Beletrie:
COLE, Martina: Byznys – napínavý román ze současnosti; COLFER, Eoin: Stopařův průvodce
galaxií a ještě něco navíc – bravurní parodie na sci-fi; COOK, Robin: Agonie – román z lékařského prostředí; ČERNÍK, Zbyněk: Louh na báby – sbírka povídek; GRISHAM, John: Společník
– román z právnického prostředí; IGGULDEN, Conn: Vládci luku – druhá část románové trilogie, která vypráví o životě Čingischána a jeho potomků; JANSA, Pavel: Kámošky až za hrob – česká
detektivka; KADARE, Ismail: Krvavý duben – historický román je situován do albánských hor na
začátku 20. století; hlavním tématem je krevní msta; KOHOUT, Pavel: Cizinec a Krásná paní – příběh vzájemného poznávání české majitelky domu a jejího kurdského podnájemníka; MURPHY,
Peter: Sezona v pekle – tento román zapadá do vynikající linie britské prózy, která stojí na silném
příběhu; PEHE, Jiří: Tři tváře anděla – dramatické osudy tří generací jedné rodiny s českými, židovskými a německými kořeny; RUIZ ZAFÓN, Carlos: Stín větru – světový bestseller, román španělského prozaika, odehrávající se v Barceloně; SPARKS, Nicholas: Milý Johne – romantický příběh;
SVOBODA, Ivan: Někdo se topí – humoristický román.
Naučná literatura:
Mallorca, Skotsko – cestopisné průvodce, Přírodní léčebné postupy – encyklopedie alternativních terapií; BAUER, Alois: Čeština na dlani – přehled světové i české literatury a českého jazyka;
kniha shrnuje všechny základní poznatky ke studiu na střední škole; DESMOULINS, Virginie:
Nápady pro miminka – jednoduché a rychle realizovatelné nápady na ty nejoriginálnější dárky pro
miminka; HÖFLEROVÁ, Jitka: Pečeme maso – kuchařka; KROPÁČKOVÁ, Jana: Budeme mít prvňáčka – rady pro rodiče dětí od 5 let; LEJSAL, Martin: Život ve stínu minaretů, aneb, Cesta k duši
Persie – cestopisné vyprávění o Iránu; LIEDLOFF, Jean: Koncept kontinua – autorka ve své světově
proslulé knize odhaluje, proč jsou lidé žijící na Západě tak nespokojení a často nešťastní; MOTL,
Stanislav: Kam zmizel zlatý poklad republiky – kniha formou dynamické reportáže popisuje dramatické pátrání v nejrůznějších archivech u nás i v zahraničí po osudech zlatého československého
pokladu; NEKOLA, Martin: Hitlerovi satrapové – kniha se věnuje německým okupačním režimům
v evropských zemích a charakterizuje jejich hlavní představitele; ŠIRCOVÁ, Ivana: S dětmi v přírodě – kniha je určena pro rodiče s malými i staršími dětmi, užitečné nápady v ní najdou i učitelky
mateřských školek.
Pro děti a mládež:
AWDRY, W.: O mašince Tomášovi – knížka pro malé děti; FLANAGAN, John: Hraničářův učeň
6. díl – fantasy literatura; FRANCKOVÁ, Zuzana: Ferdovy příhody – veselé i vážnější příhody ze
svého psího života vypráví kníračí kluk Ferda; GOSCINNY, René: Asterix legionářem – komiks;
HANŠPACHOVÁ, Jana: Angličtina v říkadlech – pohybové hry s říkadly; OSBORNOVÁ, Mary
Pope: Výprava na Měsíc – Anička a Kuba zažívají díky magickému domečku dobrodružství na místech, o kterých se ostatním dětem může jen zdát; SMOLÍKOVÁ, Klára: Ve škole straší – tajemný příběh s luštěním a hádankami; ŠVEJDOVÁ, Jana: Nejkrásnější dětská říkadla – leporelo; VRIGHT,
Rachel: Důvtipní detektivové. Děsivá věda.

Otevírací doba v knihovně:

Pondělí: 9.00 – 11.30; 12.30 – 18.00
Čtvrtek: 12.30 – 16.00
Středa: 9.00 – 11.30; 13.00 – 19.00
Pátek: 9.00 – 11.30
Naše telefonní číslo: 251 641 501; naše e-mailová adresa: knihovna@mestocernosice.cz; on-line
katalog knihovny najdete na webových stránkách města: www.mestocernosice.cz nebo na webových stránkách knihovny: www.naseknihovna.cz/cernosice.
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inzerce

Dar – nedar
aneb Proč jsme nehlasovali pro přijetí daru pozemků Pod školou
Na minulém zasedání zastupitelstva se hlasovalo o přijetí daru 9 000 m2 v lokalitě Pod
školou. Dar byl spojen se změnou územního
plánu v lokalitách Pod školou a na náměstí 5.
května. Na první pohled se tento dar jeví pro
město jako jednoznačně výhodný, přesto
jsme se rozhodli přijetí tohoto daru odmítnout. Dovolujeme si uvést některé argumenty, které nás k tomuto rozhodnutí vedly.
Lokalita Pod školou je v našem městě
velice významným rozvojovým územím
s potenciálem plnit veřejnou funkci na strategickém místě mezi základní školou a Mokropeským nádražím. V uplynulých měsících jsme mohli vidět několik urbanistických návrhů řešících využití tohoto území.
Návrhy se lišily jak vymezeným funkčním
využitím, tak i umístěním na ploše. První
návrh počítal s vytvořením městského centra s bytovými domy, obchody a službami
v centrální části území. Tento návrh vyvolal
mnoho negativních reakcí veřejnosti. Dále
jsme se mohli seznámit s návrhem pana
Dvořáka a Jaska, který umísťoval plochu pro
veřejně prospěšné stavby při kraji lokality na
straně u ulice Střední. Návrh zvažoval umístění sportovních staveb. Poslední návrh,
který byl předložen v souvislosti s předloženým darem, počítal s umístěním ploch pro
veřejně prospěšné stavby v centrální části
lokality. Součástí finálního návrhu zůstala
však i „vykousnutá“ plocha pro bytový dům.
Funkční využití ploch od centra směrem do
Mokropes by umožňovalo stavbu domů se
třemi bytovými jednotkami a obchody.
Závažnou informací pro nás byla skutečnost, že polovinu daru 4 500 m2 tvořily plo-

chy pro budoucí komunikace. Výstavba sítí
a komunikací na těchto plochách by vyžadovala investice okolo 15 miliónů Kč. Realizace této nákladné investice nebyla mezi
zástupci vlastníků a města dojednána,
což považujeme za velice závažné a pro
město finančně riskantní. Jsme si vědomi,
že investice do infrastruktury je zpravidla
řešena až v plánovací smlouvě, ale s ohledem na výši investice měla být tato otázka
řešena již při jednání o daru. Zůstala- li by
na straně města po přijetí daru povinnost
infrastrukturu vybudovat za cca 15 mil. Kč,
jeví se z tohoto úhlu pohledu přijetí daru
dalších 4 500 metrů čtverečních jako velice
sporné. Za 15 milionů, které by město investovalo do infrastruktury, by si takový pozemek mohlo koupit. Návrh darovací smlouvy
nehovořil ani o daru pozemku na zelené
plochy na náměstí 5. května, s kterým počítal návrh územního plánu. Závažné pro nás
jsou i informace, že v souvislosti s těmito
lokalitami vznikla podezření o možných
soukromých zájmech některých zastupitelů.
Jsme přesvědčeni, že návrhy na využití
těchto hodnotných ploch je nezbytné řešit
koncepčně na základě širokého konsenzu
mezi zastupiteli i veřejností.

Helena Langšádlová, místostarostka
Aleš Šabata, radní
Jiří Řehoř, radní
Milada Mašatová, zastupitelka
Lumír Apeltauer, zastupitel
Jan Prskavec, zastupitel

47

