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Děti před branami školek

KULTURA – březen
5. 3.
Dětský karneval Sokola Černošice
Sokol Černošice, 14.00
5. 3.
Ples sportovců
Sokol Černošice + SK Černošice
Sokol Černošice, 20.00
11. 3.
Tereza Rajnincová & Groove Inn
Club Kino, 20.30

-- Studie budovy nové
mateřské školy
Pod Ptáčnicí
(„Vápenice“) --

Počet dětí nepřijatých do školky bude letos zřejmě rekordně vysoký. V dalších letech
se díky odeznívajícímu „baby boomu“ a otevření nové školky situace bude mírně
zlepšovat, ale k úplnému pokrytí poptávky ještě nějakou dobu nedojde.
V minulém roce si podalo přihlášku do jedné
z městem zřízených mateřských škol 143 dětí.
Školky jim mohly nabídnout jen 66 míst po dětech, které už nastoupily do školy. Zbylých 77
dětí zůstalo před branami a rodiče museli hledat
jiné řešení.
Vývoj pro letošní rok a ty nadcházející lze odhadovat na základě statistik z matriky a údajů přímo z mateřských škol, které analyzuji již pátým
rokem.
Celkový počet dětí ve „školkovém“ věku
Na podzim roku 2010 bylo v Černošicích trvale hlášeno 286 dětí „školkového“ věku – tj.
dětí tří-, čtyř- a pětiletých (ročníky 2005–7). Můj

o rok starší odhad (289) se tedy ukázal jako velmi přesný. Nyní, na základě prosincových údajů
o počtech dětí ročníků 2006–2008, odhaduji,
že na podzim letošního roku bude ve školkovém
věku 330 dětí. Toto důležité číslo přibližně vyjadřuje teoretickou maximální poptávku na kapacitu školek v letošním roce. A v souladu s dřívějšími odhady došlo k jeho dalšímu skokovému
nárůstu – mj. proto, že k zápisům přijde asi větší
část dětí narozených v roce 2008, což je zatím
rekordní ročník (k 1. 12. 2010 jich bylo v Černošicích trvale hlášeno 115). A příští rok bude
celkový počet dětí školkového věku ještě o něco
vyšší (cca 355–360).

Příští veřejné zasedání
zastupitelstva proběhne
31. 3. od 19 hodin v Club Kinu.
Na programu bude mj. schválení rozpočtu města.

dokončení na str. 12

Rada města vyhodnotila
využití zkušební úřední doby
Městského úřadu
a od 1. března

RUŠÍ SOBOTNÍ
PROVOZ PODATELNY.

13. 3.
Princezna na hrášku – Dřevěné
divadlo
Club Kino, 16.00
16. 3.
Fabio Delvo Quartet (I)
Club Kino, 20.30
16. 3.
Duo virtuosů – V. Mácha/klavír,
R. Hranička/housle
sál ZUŠ, Střední 403, 18.30
27. 3.
Víkend – divadelní hra Ivana Krause
Club Kino, 20.00
Informace o dalších akcích uvnitř listu,
na internetu a v programech pořadatelů

Do dalších vydání
připravujeme:
• téma odpady
• téma doprava
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
Váš informační list se opět o kousek proměnil – tentokrát již vznikl zcela
pod vedením nové redaktorky, paní Dany Jakešové. A jak jste se možná
dočetli minule, zastupitelstvo zřídilo i redakční radu tohoto Informačního
listu. Je mi ctí, že v ní mohu spolu se šesti kolegyněmi a kolegy být.
Poslední normální redakční rada v Černošicích fungovala ještě před
nástupem ODS k moci, respektive velmi krátce poté. Jak víme z historie, podmínkou každého úspěšného puče je rychlé převzetí kontroly nad
médií, tedy nad informacemi, dezinformacemi a propagandou. Rok osmačtyřicet jsem nezažil, ale na rok 2002 si vzpomínám velmi osobně: na
schůzce redakce se z pověření radnice objevili dva její vrcholní představitelé, přinesli horu vlastních materiálů k otištění a zavedli cenzuru. Prakticky vypadala tak, že se o otištění nepohodlného příspěvku hlasovalo
v redakční radě, a když náhodou hlasování nedopadlo podle představ,
odnesli příspěvek na Radu města a zakázali ho tam. Oni přece Informační
listy vydávají a financují a byli by sami proti sobě, kdyby zveřejňovali názory svých oponentů. Důsledky znáte – osmileté informační temno, kult
neosobnosti a nekonečné stovky fotografií velkého vůdce.
Jsem rád, že se Informační listy vrátily ke svému původnímu účelu –
informovat o dění v obci, vysvětlit záměry radnice a poskytnout prostor
k otevřené diskusi. Nic mimořádného, nic světaborného, ale něco, co
je pro duševní zdraví obce nezbytné. Pokud se tak bude dít, je vše v pořádku, pokud ne, je tu redakční rada, aby zasáhla. Redakční rada není
spojena se zastupiteli ani s úřadem, nevím, jak nás vybrali, své kolegy
jsem před první schůzkou neznal. Předpokládám, že asi nějak postihujeme názorové a demografické spektrum obyvatelstva Černošic.
Redakční rada nebude vymýšlet témata ani časopis řídit: od toho je
tu editorka, která má dostatek profesionality i dobré vůle. Naším úkolem
je včas nahlas konstatovat, kdyby se začaly vracet praktiky minulých let.
Nahlížím do statutu Informačního listu města Černošice: dodržování tiskového zákona, objektivní a vyvážené informace, prezentace názorů všech
zvolených představitelů, prostor pro politickou polemiku zastupitelů, uveřejňování příspěvků občanů atd. Na druhou stranu list má omezený rozsah, takže všechny příspěvky uveřejnit nelze, jiné je nutno zkrátit, politická
debata má též svoje limity, každý může mít jiný názor na to, co je objektivní
a vyvážené. Uděláme, co bude v našich schopnostech.
A teď proč tento editorial: budete-li mít pocit, že něco z výše zmíněného není v pořádku, že Vám neprávem neuveřejnili příspěvek, utnuli debatu
a podobně, ozvěte se nám. Písemně prostřednictvím podatelny či schránek na budovách úřadu, DPS či Technických služeb, nebo mailem na
adresu: redakcni.rada@gmail.com. K této adrese mají přístup jen členové
redakční rady, a jak vidíte, není na serveru radnice – čistě ze symbolických důvodů.
Na budoucí spolupráci se za redakční radu těší
Radek Bajgar

Telefonní čísla pro volání v tísni
Tísňové volání .................112
Policie ČR ....................... 158

Lékařská pohotovost ...... 155
Hasiči . ............................... 150

Městská policie Černošice........... 605 255 450, 724 060 620
Hasiči Mokropsy ............................................... 2 5164 0150
Pohotovost plyn................................... 1239 a 475 209 328
Pohotovost voda .............................................. 602 324 785
Poruchy v el. síti .............................................. 840 850 860
Veřejné osvětlení . .............................................800 101 109

Informační list MěÚ Černošice
Vydavatel: MěÚ Černošice, Riegrova 1209, 252 28 Černošice, IČO 002411121, www.mestocernosice.cz | Hlavní editor: Mgr. Dana Jakešová
| Kontakty: tel. 251 081 521, e-mail redakce: redakce@mestocernosice.cz, e-mail inzerce: inzerce@mestocernosice.cz | Adresa redakce:
MěÚ Černošice, Karlštejnská 259 | Sazba: milan.pavlicek@napilno.cz | Tisk: Tiskárna Jiskra, Brandýs nad Labem | Evidenční číslo: MKČR 14138
| Náklad: 2 600 výtisků | Uzávěrka příštího čísla je v úterý 15. března 2011
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z radnice

Nekrást a všechno na internet
aneb Jak se nám daří plnit své cíle
Za první tři měsíce jsme dosáhli zásadního pokroku v oblasti zveřejňování informací a transparentnosti. To je nejen nutné pro obnovení důvěry
občanů v městský úřad a vedení města, ale také
to fakticky vede k jejich lepšímu fungování. Jak
chytře a vtipně nedávno podotkl starosta Semil,
které se již před čtyřmi roky staly vzorem čistě
a otevřeně řízeného města, je to vlastně jednoduché – stačí nekrást a všechno zveřejňovat;
ostatní se dostaví skoro samo.
• Informační list dostal nejen modernější
a kvalitnější vzhled, ale jde cestou demokratického komunálního periodika. Jeho přípravy se
ujala profesionální externí editorka, jeho kvalitu hlídá zcela nezávislá redakční rada složená
z místních osobností a odborné veřejnosti. IL
je otevřený příspěvkům všech občanů a samozřejmě všech zastupitelů. Tiskneme ho za
nižší cenu než dříve.
• Převratných změn se dočkala webová stránka www.mestocernosice.cz, která je naší
výkladní skříní. Dějí se na ní věci dříve nevídané:
»» Zveřejněny byly smlouvy mezi městem
a klíčovými dodavateli; většina z nich byla
donedávna veřejnosti zcela nebo zčásti nedostupná.
»» Obnovili jsme „komunikační fórum“ pro otázky a odpovědi mezi veřejností a úřadem.

Pozor na železničním
přejezdu
Tímto si dovoluji upozornit všechny občany,
kteří chodí a jezdí přes železniční přejezdy
v Černošicích, aby dodržovali všechny zásady
bezpečnosti. Už mnohokrát se stalo, že zde
selhala zabezpečovací technika nebo zde došlo ke zranění či úmrtí osob. Z tohoto důvodu
je provoz na železničních přejezdech v Černošicích sledován bezpečnostními kamerami.
Gregor Dušička
vedoucí Městské policie Černošice

»» Zveřejňujeme detaily o všech investičních
projektech, včetně podkladů, smluv, harmonogramů atd.
»» V sekci Vedení města jsme zřídili přehledný
kalendář všech schůzí zastupitelstva, rady,
výborů a komisí. Bude doplněn i kalendář
všech jednání starosty města.
»» Na webu najdete podklady pro jednání zastupitelstva a také zápisy z nich i ze schůzí
rady.
»» Zveřejňována jsou výběrová řízení na veřejné zakázky.
»» Informace jsou uspořádány čistě a přehledně – i to je důležitou součástí maximální informovanosti.
• Změnilo se to, jak funguje vedení města
a městský úřad ve vztahu k veřejnosti:
»» Všechny odpovědi úředníků na žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. a také
odpovědi na všechny stížnosti, petice či kritické dopisy před odesláním osobně přečte
starosta nebo místostarostka; skončila minulá praxe, kdy občan či zastupitel dostával
odpovědi nicneříkající a jeho problém neřešící. Proběhlo školení správného postupu
podle zákona 106/1999 Sb. jeho autorem,
Ing. O. Kužílkem.
»» Trváme na profesionálním a korektním chování úředníků. Připravili jsme podrobný dotazník, který ve vybrané dny vyplňují tazatelé
s návštěvníky úřadu, abychom zjistili jejich

V oblasti územního plánování odbor vykonává agendu pro 79 obcí v oblasti stavebního
řádu pro 9 obcí.
Nabízíme: příjemné prostředí, fungující kolektiv,
otevřenost a transparentnost nového vedení.
Informace najdete na www.mestocernosice.cz,
v kolonce Úřední deska – výběrové řízení
nebo na tel. 251 081 522.
Kontakt: Mgr. Šárka Slabihoudková,
referentka personálního oddělení
Karlštejnská 259, 252 28 Černošice,
tel: 251 081 522
e-mail: sarka.slabihoudkova@mestocernosice.cz
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Filip Kořínek, starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

Propouštění a snižování platů
Černošice jsou tzv. obcí s rozšířenou působností – před zhruba 10 lety jsme formou zákona převzali bývalý Okresní úřad v Podskalské ulici v Praze 2, kde dnes s cca 150 zaměstnanci zajišťujeme státní správu pro téměř 120 tisíc obyvatel 79 obcí okresu Praha-západ. Na výkon této činnosti
se nám ale od letošního roku stát jednostranně rozhodl posílat o 17,5 % (9 mil. Kč) za rok méně.
Museli jsme krátce po svém nástupu do funkce této krizové situaci čelit a přistoupit k citelným
opatřením v personální a finanční oblasti. Došlo k průměrnému snížení mezd o zhruba 5 % (resp.
snížení objemu na osobní příplatky o 25 %) a bylo rozhodnuto o propuštění 9 osob.
S odborářskou organizací, která loni na úřadě v Podskalské vznikla, jednáme o kolektivní smlouvě, snažíme se navázat s pracovním kolektivem co nejužší komunikaci a co nejlepší vztahy.
Počátkem března se ujímá funkce nový tajemník (de facto ředitel úřadu) Mgr. Jan Louška, který
se stal jednoznačným vítězem výběrového řízení a se souhlasem krajského úřadu, dle zákona, byl
starostou jmenován do funkce.
Filip Kořínek, starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

Město Černošice, jako obec s rozšířenou
působností, přijme

vedoucího Odboru územního
plánování a stavebního řádu.

osobní zkušenost a spokojenost, případně
podle potřeby reagovali.
»» Na dveřích kanceláří černošického úřadu
jsou ke jménům doplněny fotografie jednotlivých pracovníků, abychom usnadnili a zpříjemnili klientům vyřízení jejich záležitostí.
»» Na zasedáních zastupitelstva jsme od začátku zavedli úvodní půlhodinu pro dotazy
a komentáře občanů, místo minulé praxe,
kdy občan musel čekat až na samotný závěr
obvykle dlouhého zasedání.
»» Naprostá většina zastupitelů podepsala etický kodex omezující riziko konfliktu zájmů; visí
na webu v sekci Vedení města.
»» Změnili jsme jednací řád zastupitelstva, včetně zrušení omezujících podmínek pro vstupy
přítomných občanů, a zavedli jsme povinné
jmenovité hlasování zastupitelů v bodech
týkajících se rozpočtu a majetkových záležitostí města.
»» Černošice se zapsaly do projektu Města –
Obce – Bez korupce a již zeleně svítí v mapě
na adrese http://mapa.bezkorupce.cz.
V některém z příštích IL si přečtete, jak zvyšujeme hospodárnost veškerého fungování města – skrze vyšší konkurenci, kontrolní rozpočty,
elektronická tržiště, přefinancování bankovních
úvěrů a pojištění, vypovězení nevýhodných smluv
apod.

Máte zkušenosti s evropskými fondy?
Vedení města uvítá externí spolupráci s odborníkem v oblasti evropských a jiných dotací,
zaměřenou na průběžné sledování dotačních
titulů z ROP, IOP, OPŽP a dalších evropských
programů i z národních zdrojů (MZe, SFŽP,
SFDI aj.) a jejich vyhodnocování z hlediska
strategických investičních záměrů města, případně zapojení do zpracování projektů a žádostí. Pokud máte v této oblasti znalosti a zkušenosti, prosím, kontaktujte nás.
V současné době tuto oblast aktivně sleduje
nejvyšší vedení města společně s Odborem in-

vestic a správy majetku a dalšími odbory, dále
také komise pro investice a strategický rozvoj,
ale chceme důraz na ni ještě posílit. Byla připravena a podána žádost o dotaci na vybudování parkoviště u mokropeského nádraží
a připravuje se žádost o dotaci na rekonstrukci
Komenského ulice. O dotační zdroje budeme
také usilovat na rekonstrukci čistírny odpadních vod, vybudování sportovní haly u ZŠ, vybavení kulturně-společenského sálu aj.
Filip Kořínek, starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

z radnice

Zpráva o činnosti
Jaké místní poplatky musíme platit
Městské policie
Podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních po- sice odvolat, ale odvolání nemá odkladný účinek,
tzn. že poplatek včetně penále musí být uhrazen
a obecně závazné vyhlášky o místních
Černošice za rok 2010 platcích
do termínu, uvedeném na platebním výměru.
poplatcích, město Černošice vybírá následující
Městská policie k 31. 12.
2010 vykonávala svoji činnost vyjma katastru města
Černošice, pro dalších 13
obcí a měst, a to na základě uzavřených veřejnoprávních smluv, odsouhlasených Krajským úřadem
Středočeského kraje.
V roce 2010 bylo strážníky projednáno celkem 4145 přestupků, z čehož bylo 1536
přestupků projednáno v blokovém řízení, 145
přestupků bylo oznámeno příslušným správním
orgánům k projednání a 2464 přestupků bylo
vyřešeno na místě domluvou.
Z celkového počtu 1536 přestupků, které
byly řešeny na místě uložením pokuty v blokovém
řízení, bylo 686 přestupků spácháno překročením nejvyšší dovolené rychlosti, 719 přestupků
jiným porušením pravidel provozu na pozemních
komunikacích, 12 přestupků na úseku ochrany
před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, 69
přestupků na úseku veřejného pořádku, 18 přestupků proti majetku a 32 ostatních přestupků.
Městská policie oznamovala Policii ČR celkem 156 důvodných podezření ze spáchání
trestného činu a předávala celkem 7 hledaných
a pohřešovaných osob.
Dále v roce 2010 bylo rozhodnuto ve 2 případech o odstranění vozidla a 16 odcizených
vozidel bylo nalezeno. 11 osob bylo zadrženo
v souvislosti s řízením motorového vozidla pod
vlivem alkoholu a 2 osoby byly převezeny do
protialkoholní záchytné stanice.
Dále bylo provedeno 161 odchytů toulavých
nebo zdivočelých zvířat.
Na pokutách bylo uloženo celkem 1.307.500 Kč.
Gregor Dušička, vedoucí
Městské policie Černošice

Výroční zpráva
Policie ČR o vývoji
trestné činnosti
v Černošicích
Během roku 2010 bylo na území města Černošice spácháno celkem 97 trestných činů, z toho:
5 trestných činů krádeže – jízdních kol,
5 trestných činů krádeže – motorových vozidel,
21 trestných činů krádeže – vloupání do motorových vozidel,
5 trestných činů krádeže – vloupání do rodinných
domů,
6 trestných činů – vloupání do rekreačních chat,
7 trestných činů – vloupání do ostatních objektů,
32 ostatních trestných činů,
6 trestných činů ohrožení pod vlivem návykové
látky.
Objasněnost Obvodního oddělení Řevnice
za rok 2010 je 21,26 %.

poplatky:
- ze psů
- za lázeňský a rekreační pobyt
- z ubytovací kapacity
- za užívání veřejného prostranství
- za odstraňování komunálního odpadu
- za provozovaný výherní hrací přístroj nebo
jiné tech. herní zařízení
Výběr je řízen dle obecně závazné vyhlášky
města, která shodně stanoví plátce, podmínky,
výjimky, lhůty splatnosti a hlavně sazby jednotlivých poplatků.
Poplatek za psa
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců
a činí 700 Kč ročně v základní sazbě, každý další
pes 1.400 Kč. Za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem
příjmů, a požádá si o úlevu, je sazba 200 Kč ročně, každý další pes 300 Kč. Splatnost poplatku
je do 31. 5.
Poplatek za komunální odpad
Pro fyzickou osobu s trvalým pobytem v Černošicích činí poplatek 492 Kč/osoba/rok. Pro
fyzickou osobu, která má ve městě ve vlastnictví
stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, činí poplatek 492 Kč/objekt/rok. Poplatek je možný splatit v jedné, nebo ve dvou splátkách – splatnost 1. části poplatku je do 31. 3.,
splatnost 2. části pak do 30. 9.
Od r. 2011 platí nový Daňový řád, který neumožňuje osvobození pro držitele ZTP a další. Určité osvobození od poplatku umožňuje Obecně
závazná vyhláška č. 2/2010 města Černošice
pro poplatníky:
- ve výkonu trestu nebo ve vazbě,
-d
 louhodobě hospitalizované ve zdravotnickém zařízení,
-u
 bytované v ústavu sociální péče (dětský domov, domov důchodců, azylový dům),
- trvale pobývající mimo území ČR.
Poplatek musí být uhrazen, a pokud tyto
skutečnosti trvají nepřetržitě celý kalendářní rok,
bude vám na základě žádosti poplatek vrácen.
Možnosti platby
Registrovaným plátcům místního poplatku za
psa a komunální odpad jsou složenky k úhradě
zasílány poštou s dostatečným předstihem před
datem splatnosti.
Poplatky je možno platit převodem z účtu, na
poště nebo na pokladně Městského úřadu Černošice, Riegrova 1209.
Pokladna MěÚ Černošice je otevřena:
Po, St: 8.00–11.30 a 12.30–17.00
Út, Čt, Pá: 8.00–11.30
Sankce za nedodržení termínu
Pokud nebude poplatek uhrazen včas a ve
správné výši, bude poplatníkovi zaslána výzva se
stanoveným termínem úhrady nedoplatku. Když
ani potom nedojde k úhradě dlužné částky, bude
následovat platební výměr, kde již může být poplatek navýšen až na trojnásobek základní sazby. Proti rozhodnutí (platebnímu výměru) se lze

Vyměřena může být i pokuta za tzv. nesplnění
povinnosti nepeněžité povahy, týká se veškerých
změn, které je ze zákona plátce poplatku povinen nahlásit správci poplatku (MěÚ Černošice).
U poplatku za komunální odpad jde např. o změnu počtu trvale hlášených osob nebo o změnu
majitele nemovitosti určené nebo sloužící k individuální rekreaci. U poplatku za psa např. odhlášení nebo přihlášení psa.
Poplatník, který záměrně neplatí místní poplatky a nereaguje na výzvy zaslané správcem, se vystavuje nebezpečí, že zaplatí mnohonásobně víc
ve formě sankcí a riskuje, že nedoplatek bude
vymáhán daňovou exekucí.
Dagmar Ovečková
referentka Finančního odboru
dagmar.oveckova@mestocernosice.cz

Mobilní svoz
velkoobjemového
odpadu
AKCE KONTEJNERY
JARO 2011
12. 3., 9–14 h.
Mokropeská (roh Na Višňovce)
Vráž (samoobsluha u trafiky)
U Mašitů
Mokropsy (Šeříková)
19. 3., 9–14 h.
Mokropsy (Dr. Janského)
Černošice (Libušina)
Černošice (Karlická)
Černošice (u kostela)
26. 3., 9–14 h.
Černošice (Poštovní)
Mokropsy (u pekárny)
Vráž (Husova – Majakovského)
Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty)
2. 4., 9–14 h.
Vráž (Dobřichovická – u trafostanice)
Karlštejnská (u trafostanice)
Černošice (Radotínská – Sadová)
Černošice (v Kosině)
9. 4., 9–14 h.
Chatové osady
Na Vírku
Na Drahách (u hřiště)
V Habřinách
V Lavičkách
Co do kontejnerů patří:
postele, skříně, sedačky, křesla, koberce, linoleum aj.
Co do kontejnerů nepatří:
sklo, plasty, papír, železný šrot (lze odevzdat hasičům
Mokropsy), lednice – nebezpečný odpad (zdarma do
TS), barvy, ředidla a jiné chemikálie (zdarma do TS),
bioodpad (větve, tráva apod. se sváží každé úterý
z hnědých nádob určených na bioodpad nebo
v biopytlích, které lze zakoupit na MěÚ či v TS).
Prosíme občany, aby dbali pokynů obsluhy
kontejnerů, odpad ukládali pouze do kontejnerů
a neznečišťovali okolí.
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Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011.
Poprvé v historii se budou sčítat všechny země EU v jeden společný rok.
Náklady na sčítání lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na osobu.
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 přinese
celou řadu novinek, které souvisejí s tím, jak se
vyvíjejí informační technologie, ale také se zkušenostmi z předchozích sčítání:
• Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření,
nově tak přibude např. dotaz na registrované
partnerství.
• Český statistický úřad při sčítání lidu 2011
žádným způsobem nezjišťuje vybavenost
domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve
sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, atd.
Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina
možnost využívat osobní počítač a připojení
k internetu.
• Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek.
Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.
Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů
pracovníci České pošty. Sčítací komisař se
bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem sčítacího komisaře, který
bude předkládat při návštěvě v každé domácnosti společně s občanským průkazem.
Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku
s velkým žlutým logem České pošty.
• Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek.
POSTUP SČÍTÁNÍ – KROK ZA KROKEM
26. 2.–6. 3.
Roznos informačních letáků
Začalo fungovat call centrum pro veřejnost,
na bezplatnou linku 800 87 97 02 se mohou
lidé obracet s dotazy každý den od 8 do 22 h.
Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet domácnostem do schránek informační letáky o blížícím se sčítání.
S letákem bude ve schránce i lístek Informace o kontaktních osobách a místech, kde
bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, který
formuláře přinese, číslo jeho průkazu a termín,
kdy do domácnosti přijde. Jméno komisaře
a číslo obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude
možné ověřit v každé obci na úřední desce. Čas
návštěvy budou volit komisaři nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo o víkendu, aby zastihli rodinu doma.
7.–25. 3.
Roznos formulářů pro sčítání
Sčítací komisaři roznáší formuláře. Do každé
domácnosti předají dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou v době rozhodného okamžiku
v domácnosti třeba jen přechodně).
Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST
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OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů
ještě oranžový DOMOVNÍ LIST.
Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro
všechny členy domácnosti. Formuláře vám komisaři předají osobně proti podpisu.
Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho
trvalého bydliště, bude už na formuláři dopředu
předtištěno vaše jméno a příjmení. Pokud vám
bude formuláře předávat na jiné adrese, vyplní
komisař údaje v hlavičce ručně do prázdného
formuláře.
Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít vyplněné formuláře
odevzdat, a nabídne vám tři základní možnosti:
1) O
 n-line vyplnění a odeslání na internetu
2) O
 sobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto cestu, komisař si s vámi hned
domluví termín schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout)
3) O
 deslání poštovní obálkou do P. O. Boxu
ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá
vám komisař předtištěnou obálku formátu
A4, poštovné se neplatí)
Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám do schránky Oznámení o termínu doručení sčítacích formulářů,
kde bude opět uvedeno jméno komisaře, číslo
průkazu a termín, kdy se dostaví podruhé. Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval, můžete zavolat na bezplatnou linku 800 87 97 02
a domluvit si jiný čas návštěvy.
Jestliže vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o náhradním termínu doručení sčítacích formulářů
s informací, že si můžete formuláře vyzvednout
na tzv. sběrném místě do 14. dubna. V praxi
bude sběrným místem jedna z větších pošt ve
vašem regionu.
25./26. 3.
Rozhodný okamžik
Půlnoc z 25. na 26. 3. je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento
rozhodný okamžik.
Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě
hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá.
Pokud hodinu před půlnocí, tak je třeba ho do
sčítání uvést.
26. 3.–14. 4.
Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte formuláře on-line, předáte je komisaři
osobně anebo je odešlete v obálce. Ve všech
případech je nutné odeslat či odevzdat formuláře do 14. dubna 2011.
• Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak formuláře odeslat, je internet. Od rozhodného oka-

mžiku bude možné na www.scitani.cz vyplňovat
a odesílat formuláře on-line.
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu, potřebujete papírové formuláře, které vám
přinesl sčítací komisař. Na papírových formulářích najdete vpravo dole u čárového kódu dva
unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden, který
kombinuje čísla a písmena). Těmi se na www.
scitani.cz přihlásíte, otevře se vám váš formulář
a můžete začít vyplňovat. V závěru kliknete na
tlačítko odeslat. Po odeslání obdržíte automatické potvrzení o tom, že formuláře byly statistikům
v pořádku doručeny.
Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line vyplnění potřeba Adobe Acrobat verze 9.0
a vyšší. Pokud máte na svém počítači nižší verzi,
bude přímo na stránkách, kde se formuláře vyplňují, odkaz na bezplatné stažení potřebné vyšší
verze Acrobatu.
• Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího komisaře s vyplněním
Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním odevzdání formulářů, přijde komisař v domluvený čas formuláře vyzvednout. To
je také okamžik, kdy vám pomůže s vyplněním,
pokud o tuto pomoc požádáte.
Může se stát, že se cokoliv ve vašem programu změnilo a nebudete mít možnost být v domluvený čas doma. Pokud vás komisař nezastihne,
najdete ve schránce Oznámení o termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů s návrhem,
kdy se komisař pro formuláře zastaví v termínu
novém. Opět bude na tomto oznámení uvedeno
číslo na bezplatnou linku 800 97 87 02, kde je
možné navržený termín druhé návštěvy změnit
podle vašich potřeb.
Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé,
najdete ve schránce obálku formátu A4 s předtištěnou adresou P. O. Boxu a s Oznámením
o náhradním termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů, kde bude popsáno, jak můžete
formuláře odeslat v obálce.
20. 4.
Končí činnost call centra s bezplatnou linkou
800 87 97 02. Dále bude k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého statistického
úřadu 274 057 777, které je v provozu v úředních dnech. Stále bude také fungovat informační
email: info@scitani.cz.
Když budete potřebovat pomoc
Informační linka: 800 87 97 02
e-mail:		
info@scitani.cz
web:		
www.scitani.cz
Komisař:
Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat formuláře,
ale také pomoci každému, kdo nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít sílu
sám formuláře vyplnit. V takovém případě jsou
komisaři připraveni nechat si údaje např. od
nemocného, staršího či nevidomého člověka
nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní.

z radnice

Jak se bude s našimi osobními údaji zacházet
Ochrana osobních údajů a zajištění bezpečnosti všech sbíraných dat, je nejvyšší
prioritou, kterou ČSÚ při sčítání lidu má. Celé sčítání lidu se připravuje ve spolupráci
s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Úřad provede také kontrolu zpracování osobních údajů získaných při sčítání.
Ochrana sběru dat
Každá z cest, jak je možné vyplněné formuláře
odevzdat, je zabezpečena jiným způsobem.
Osobní předání sčítacímu komisaři
• Sčítací komisaři budou pracovníci České
pošty, tedy lidé, kteří mají zkušenost a praxi
s doručováním cenných zásilek a s manipulací
s osobními údaji.
• Sběrná místa všech formulářů jsou pošty, které
jsou pod speciálním 24hodinovým dohledem.
• K dopravě vyplněných formulářů bude Česká
pošta používat pouze zabezpečená vozidla
a bude s formuláři nakládat jako s cennými zásilkami s mimořádnou ochranou.
On-line vyplnění na internetu
Pro on-line vyplnění sčítacích formulářů je potřeba Adobe Acrobat minimální verze 9.0, který
umožňuje vysoký stupeň zabezpečení. Při on-line
odesílání je zajištěna maximální ochrana osobních údajů a předávané informace jsou chráněny
proti zcizení i neoprávněnému zásahu jakékoliv
třetí strany.
Ochrana skenování a zpracování do elektronické podoby
Vyplněné papírové formuláře svezou speciální
vozy České pošty do zabezpečeného meziskladu a odtud pak pojedou dál do zabezpečeného
skenovacího centra.
Ochrana archivace a vyhodnocení výsledků
Jakmile budou papírové formuláře naskenovány, dojde před samotným zpracováním k jejich
anonymizaci. To v praxi znamená, že budou z databází odstraněna všechna jména a rodná čísla.
Z výsledků sčítání tak pouze zjistíte, že např.
v Bruntále v Jiráskově ulici žije žena, které je 35
let, má dvě děti, každý den dojíždí do práce vlakem do Opavy, vystudovala vysokou školu a narodila se v Ostravě, ale nikdo už nikdy nezjistí, jak
se jmenuje, ani jaké má rodné číslo.
Po oskenování budou všechny papírové formuláře uschovány ve speciálně zabezpečených
objektech a budou skartovány specializovanou
firmou, která má potřebné bezpečnostní certifikáty od Národního bezpečnostního úřadu. Zákon
o sčítání lidu říká, že ČSÚ je povinen skartovat papírové formuláře do tří let od rozhodného okamžiku sčítání. V praxi počítá ČSÚ s tím, že papírové
formuláře skartuje nejpozději do jednoho roku.
Naskenované a anonymizované formuláře
v elektronické podobě budou předány k trvalému
uložení do Národního archivu.
V souladu se zákonem zajišťuje obec možnost
přístupu občanů k veřejnému internetovému
připojení ve dnech 26. 3. – 14. 4. 2011.
Je možno využít PC v městské knihovně nebo po předchozí domluvě v DPS
(tel. 251 177 561).

K čemu sčítání slouží
Jak se výsledky sčítání používají a jak se
promítne vyplnění či nevyplnění sčítacího
listu do vašeho běžného života?
• Faktické bydliště – Poprvé v historii sčítání se zjistí tzv. faktické bydliště,
tedy místo, kde lidé skutečně žijí. Trvalé
bydliště je v rámci EU české specifikum
s velkým problémem – na adrese trvalého
bydliště se zdržuje stále méně lidí a vůbec
už tyto adresy neodpovídají tomu, kde lidé
skutečně žijí.
Faktické bydliště je velmi důležitou
informací pro starosty, kteří tak poprvé
oficiálně zjistí, kolik lidí skutečně v jejich
obci bydlí bez ohledu na to, zda jsou tam
hlášeni. Podle těchto dat budou moci plánovat kapacity škol, školek, zdravotnických zařízení, veřejnou dopravu, občanskou vybavenost…
V rámci EU se bude posuzovat faktické
bydliště a podle počtu fakticky bydlících
lidí (nikoliv trvale hlášených) se také budou rozdělovat evropské dotace obcím
na stavbu kanalizací, opravu silnic apod.
• Hasiči – Poskytují informace, kolik je
v kterém domě bytů, z čeho jsou nosné
zdi, z jakého materiálu jsou domy postaveny, na jaké přípojky jsou připojeny
(např. plyn), kolik má pater. To vše potřebují záchranáři znát, aby mohli lidem v daném domě co nejrychleji pomoci.
• Povodně – Data ze sčítání jsou důležitým nástrojem k tvorbě protipovodňových
opatření a jsou také důležitá při operativních zásazích a evakuacích při všech přírodních živlech. Jenom sčítání lidu ukazuje, kolik v kterých oblastech žije lidí, jaká
je jejich věková struktura a zároveň jaké
jsou jejich domy a z čeho jsou postaveny – tedy jak dlouho například dokážou
řádění přírodního živlu odolat.
• Dopravní obslužnost – Podle informací, jak často a kam lidé cestují za prací či
do školy, se sestavují tzv. mapy dojížďky,
podle kterých se plánuje dopravní obslužnost v ČR – tedy kolik je kde potřeba autobusů, vlaků či tramvají a jak často mají
jezdit.
• Školy a školky – Podle dat ze sčítání lze
snadno vypočítat, ve kterých lokalitách
budou v příštích letech školní či předškolní děti a kolik jich bude. Získáme tak informace, jaká bude nutná kapacita tříd ve
školkách a školách.
• Péče o seniory – Data ze sčítání umožní
naplánovat kapacity v domovech důchod-

ců, hospicích a dalších sociálních zařízeních pro seniory.
• Vakcíny pro očkování dětí – Ministerstvo
zdravotnictví podle dat ze sčítání plánuje,
kolik má objednat očkovacích vakcín pro
děti v ČR.
• Nabídka a poptávka na pracovním trhu
– Údaje o sčítání lidu přinesou podrobné
informace, jak je v kterých místech ČR
kvalifikovaná pracovní síla. Jsou to velmi
důležitá data, která firmy kombinují s aktuálními informacemi z úřadů práce, když
se rozhodují, kde otevřou svoji pobočku či
závod, aby v daném regionu našli zaměstnance s potřebnou kvalifikací.
• Peníze z EU – Evropská unie bude členským zemím nově přerozdělovat unijní
peníze a dotace pouze podle výsledků
sčítání lidu v roce 2011. Země, která
dodá neúplné či chybné údaje, se může
připravit o desítky milionů eur z evropské
pokladny.
• Část výnosů z daní, která připadne
obcím – Ministerstvo financí využívá data
ze sčítání k přerozdělení podílu výnosu
z daní, který připadne obcím. Čím více
osob je v obci sečteno, tím větší má obec
nárok na peníze. V ČR se zatím tyto finance přerozdělují podle trvalého bydliště, ale
velká část zemí EU už výnosy z daní přiděluje obcím podle tzv. faktického bydliště.
• Hluk – Data ze sčítání jsou důležitá při posuzování hlukové zátěže a při tvorbě hlukových map, které ukazují, jaká část obyvatel
je (anebo v případě nových projektů může
být) zasažena nadměrným hlukem. Podle
těchto map se pak připravují protihluková
opatření a slouží i jako podklad pro žádosti
o dotace na protihluková opatření.
• Živnostníci, podnikatelé a firmy získají
díky sčítání velmi dobrý přehled, ve kterých lokalitách budou lidé potřebovat jejich služby.
Zajímavosti:
• Parkoviště – Data o dojížďce ze Středočeského kraje do Prahy byla použita k určení míst a kapacit záchytných parkovišť
na okrajích hlavního města.
• Hlídání dětí – Pouze ze sčítání lze zjistit
počty žen na mateřské dovolené za obce
či městské části, data se často využívají
v Praze (ale i v jiných regionech) jako podklad pro plánování služeb pro maminky
s malými dětmi (např. hospodyně docházející do domácností, hlídání dětí…).
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z radnice

O POTŘEBNÉ SE POSTARÁ MĚSTO
V každé společnosti jsou lidé, kteří z důvodu stáří, chronického onemocnění či zdravotního
postižení nejsou sami schopni se o sebe postarat tak, aby byl jejich život kvalitní a důstojný.
Úkolem poskytovatelů pečovatelských služeb je nabídnout těmto lidem pomoc a radu.
Pečovatelské služby
Služby, které jsou klientům poskytovány v jejich
domovech, patří do kategorie terénní pečovatelské služby a v našem městě je dosud zajišťuje
Farní charita Neratovice. Jedná se o služby, jako
je dovoz obědů, donáška nákupů, pomoc při
osobní hygieně, úklid domácnosti, doprovod k lékaři, praní a žehlení prádla. Klienti si tyto služby
platí, přičemž cenové limity jsou dány vyhláškou
č. 505/2006 MPSV, která vychází ze zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách.
Vedle toho město Černošice provozuje od roku
2002 Dům s pečovatelskou službou, kde jsou obdobné pečovatelské služby poskytovány pracovníky v sociálních službách – zaměstnanci úřadu.
Rozhodnutí o tom, že systém sjednotíme
a město převezme pod svá křídla i terénní pečovatelskou službu, vychází zejména z těchto důvodů:
- pečovatelky, které budou služby v terénu
zajišťovat, budou zaměstnankyněmi městského
úřadu a město bude mít větší vliv na jejich výběr
a kontrolu kvality jejich práce;
- pečovatelky budou znát konkrétní sociální
situaci klienta a posouzení jeho případné žádosti
o umístění v Domě s pečovatelskou službou bude
kvalifikovanější. Kontinuita péče a komunikace
mezi sociálními pracovníky je zde nezbytná;
- náklady i příjmy spojené s poskytováním pečovatelských služeb budou jednoznačně doložitelné a finanční toky budou transparentní jak pro
město jako poskytovatele, tak pro klienty jako příjemce služeb. Farní charita Neratovice byla každoročním příjemcem grantu z rozpočtu města ve
výši průměrně 200.000 Kč (v roce 2010 to bylo
280.000 Kč) a současně od klientů inkasovala
platby za poskytované služby. Podle našich před-

běžných odhadů nebude přechod terénní pečovatelské služby pod město znamenat větší zatížení
rozpočtu a město také bude moci žádat o dotaci
na Ministerstvu práce a sociálních věcí;
- nespokojenost a stížnosti na velkou fluktuaci
pracovníků Farní charity Neratovice, kteří navštěvovali klienty v soukromí jejich domů, a nejasnosti
při vyúčtování některých služeb.
Od 1. března přijmeme první pečovatelku – paní
Evu Matějákovou. Ta postupně osobně navštíví
klienty, kterým jsou dnes pečovatelské služby
poskytovány Farní charitou Neratovice a případné
další zájemce, kteří o služby projeví zájem, nabídne jim uzavření smlouvy s městem a vysvětlí jim
vše potřebné. Vztah pečovatelky a klienta je z velké části o důvěře, a proto jsem paní Matějákovou
požádala o krátké představení.
Předpokládáme, že později přijmeme ještě
jednu pečovatelku a budeme schopni poskytovat služby každý den od 7 do 15.30 hodin kromě
víkendů. V případě zájmu jsme schopni zajistit
dovoz stravy na víkend společně s rozvozem pátečních obědů a ve výjimečných případech i poskytnutí vybraných služeb (například osobní hygieny) o víkendu. Pečovatelky budou mít k dispozici služební auto a zázemí v Domě s pečovatelskou službou.
Kontakty, na které se mohou zájemci o poskytování pečovatelských služeb hlásit:
Miroslav Strejček, sociální pracovník DPS –
608 513 111 nebo 251 177 561
Marcela Haspeklová, úřednice sociálního oddělení MěÚ – 251 081 529

Mé jméno je Eva Matějáková
a bydlím v Kladenské ulici.
Od 1. března tohoto roku jsem
zaměstnána na Městském
úřadě v Černošicích jako pečovatelka.
Posledních deset let jsem
pracovala v Integrovaném záchranném systému u Hasičského záchranného
sboru v Praze, kdy jsem pomoc spoluobčanům
poskytovala zprostředkovaně po telefonu, a to
koordinací spolupráce složek Hasičského a Zdravotnického záchranného systému a Policie ČR.
Protože ráda pomáhám lidem, ráda rozdávám
úsměv, radost a ráda jsem oporou v těžkých
chvílích, cítila jsem potřebu svoji osobní pomoc
ještě více přiblížit k lidem. Pracovala jsem jako
vedoucí denního stacionáře a nyní budu pečovatelkou.
Mým krédem při poskytování terénní pečovatelské služby je poskytovat našim spoluobčanům
města Černošice kvalitní službu tak, aby byly
zajištěny všechny jejich potřeby, a oni tak mohli setrvávat ve svém domácím prostředí. Terénní
pečovatelská služba je určena všem lidem, kteří
si v důsledku nemoci, postižení či stáří nemohou

sami zabezpečit plnohodnotný život, a přesto
chtějí ve svém domácím prostředí setrvat.
Nabízím vám:
• pomoc při zajištění obědů dovážkou z veřejných stravovacích zařízení, jejich ohřátí a podání (možná je i příprava a podání snídaní a obědů
ze surovin zakoupených dle přání klienta);
• pomoc při zvládání péče o vlastní osobu (podávání jídla a pití, dohled nad podáním léků,
oblékání, orientace v domácím prostředí);
• pomoc při osobní hygieně;
• pomoc při použití WC;
• pomoc při základní péči o vlasy a nehty;
• pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný
úklid a údržba domácnosti);
• pomoc při zajištění velkého úklidu
domácnosti;
• běžné nákupy a pochůzky (vyřízení záležitostí například u lékaře, na úřadě, v lékárně, na
poště apod.);
• praní a žehlení prádla;
• doprovod k lékaři, na rehabilitaci, do obchodu, na procházku;
• společenská aktivizace.
Těším se na váš spokojený úsměv.
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Daniela Göttelová, místostarostka
daniela.gottelova@mestocernosice.cz

Eva Matějáková, Vaše pečovatelka

Zdravotnické, resp.
ošetřovatelské
služby
Ošetřovatelské služby jsou na rozdíl od
služeb pečovatelských, které jsou hrazeny
klientem, propláceny zdravotními pojišťovnami. Jsou poskytovány na doporučení
lékaře vyškoleným zdravotním personálem
a obvykle bývají využívány omezenou dobu,
například po návratu z nemocnice domů.
Adresy poskytovatelů těchto služeb bývají
k dispozici v nemocnicích, u ošetřujících
lékařů nebo na úřadech. V našem regionu,
tzn. na Praze-západ je možno si tyto služby
objednat u těchto organizací:
Občanské sdružení Most k domovu
Žabovřeská 1227, 156 00 Praha-Zbraslav,
www.mostkdomovu.cz, 603 239 255,
212 242 451, mostkdomovu@seznam.cz
Agentura Domácí péče Salus, s.r.o.
Zocherová Dana, Kartouzská 204,
150 00 Praha 5, 257 930 150, 774 440 306
Farní charita Neratovice
U závor 1458. 277 11 Neratovice, 315 685 190,
sekretariat@charita-neratovice.cz

Proč rušíme
denní stacionář
v DPS?
Denní stacionář byl v DPS otevřen před
šesti lety. Od té doby fungoval v přízemních
prostorách ve dvou místnostech á 28 m2
a jeho provoz zajišťovala Farní charita Neratovice. Z výkazů, které byly předloženy
sociální komisi, vyplývá, že zařízení bylo
využíváno černošickými občany v naprosto
minimálním rozsahu – velmi nepravidelně
zhruba jednou týdně jeden klient. Ostatní
klienti byli do zařízení sváženi z okolních
obcí a podle mých zjištění tam bývali obvykle dva až tři. Kapacita stacionáře byla stanovena na 8 osob, ale velikost ani zařízení
prostor v podstatě pobyt takového počtu
seniorů neumožňoval, pokud by to nemělo
být na úkor jejich pohodlí a komfortu.
Proto sociální komise navrhla a rada
města odsouhlasila, aby byl stacionář zrušen a nebytové prostory, v nichž byl provozován, byly přestavěny na byt, který bude
nabízen jako nadstandardní, například
manželským párům, neboť je bezbariérový
a dvakrát větší než ostatní byty v DPS.
Věřím, že všechny změny, které jsme
v oblasti sociální péče nastartovali, se podaří bez problémů realizovat. Pevně doufám, že ti, kterým jsou určeny pečovatelské
služby a další speciální programy a akce
v DPS, kterými jsou především senioři, budou spokojeni.
Daniela Göttelová

z radnice

Ze 3. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 20. 1. 2011
1. Nabytí pozemků pod komunikací v ul. Dr.
Janského od Středočeského kraje
Zastupitelstvo města Černošice po projednání schvaluje zřídit věcné předkupní právo
Středočeského kraje k pozemkům parc.
č. 6176 – ost. pl. o výměře 7.063 m2
v obci a k. ú. Černošice a částem pozemku
č. 729/2 (PK) tamtéž vzniklým geometrickým plánem č. 3619-28/2009, a to částem
ozn. jako pozemek parc. č. 2445/5 – ost. pl.
o výměře 131 m2, parc. č. 2507/40 – ost. pl.
o výměře 112 m2, parc. č. 2624/4 – ost. pl.
o výměře 250 m2, parc. č. 2626/4 – ost. pl.
o výměře 401 m2 a parc. č. 6175/3 – ost. pl.
o výměře 15.605 m2 vše v obci a k. ú. Černošice převáděným z vlastnictví Středočeského
kraje do vlastnictví města Černošice, a to tak,
že bude-li chtít město Černošice, stejně tak
i jeho případní právní nástupci, jakkoliv zcizit tyto pozemky, je povinno nabídnout je ke
koupi Středočeskému kraji za symbolickou
kupní cenu ve výši 1 Kč tak, že návrh kupní
smlouvy bude Středočeskému kraji předložen
k podpisu se lhůtou 4 měsíců, která počne
běžet dnem následujícím po dni prokazatelného doručení tohoto návrhu Středočeskému
kraji, a nebude-li v této lhůtě kupní smlouva
uzavřena, má se za to, že Středočeský kraj
svého práva nevyužil a předkupní právo mu
zůstává nadále zachováno i vůči právnímu
nástupci města. Toto věcné předkupní právo
bude zřízeno za současného zachování veřejné přístupnosti k těmto výše specifikovaným
pozemkům tohoto usnesení i v případě zániku
komunikace, která se na nich nachází.
Zastupitelstvo města Černošice po projednání ukládá panu Mgr. Filipu Kořínkovi,
starostovi města, zabezpečit realizaci tohoto
usnesení Zastupitelstva města Černošice.
2. K
 oupě tří podpěrných sloupů pro zachování vedení veřejného osvětlení u křižovatky
ulic Nerudova a Sv. Čecha

Pan starosta dále informoval o soudním
řízení s fy Šulc a syn – snaha o mimosoudní
vyrovnání. Jedná se nadále o tom, zda škodu, která městu takto vznikne, bude možno
vymáhat na viníkovi.
Rovněž pak seznámil pan starosta přítomné zastupitele s informacemi o soudním
sporu s bratry Petelíkovými. I zde se hledá
cesta ke smírčímu řešení.

Zastupitelstvo města Černošice po projednání
schvaluje koupi jednoho železobetonového
a dvou dřevěných sloupů s patkou u křižovatky ulic Nerudova a Sv. Čecha, aby mohlo být
v místě zachováno vedení veřejného osvětlení, a to za celkovou cenu 2.202 Kč.
3. Soubor rozpočtových opatření č. 5/2010
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje na
svém 3. zasedání dne 20.1.2011 soubor rozpočtových opatření č. 5/2010.
Důvodová zpráva: Uvedená rozpočtová opatření představují zvýšení příjmů o 6.671.426 Kč
a nákladů celkem 10.274.623 Kč, tím se
zvyšuje pasivní saldo rozpočtu o dalších
3.503.217 Kč, které je hrazeno s použitím
úvěru od ČS, a. s. Celkové zdroje financování
tak odpovídají celkovým nákladům.
Krizová rezerva se prakticky snižuje na zůstatek 10.000 Kč. Investiční a všeobecná rezerva zůstávají nulové.
Rada města projednala tento soubor rozpočtových opatření dne 17. 1. 2011 na své
6. schůzi a doporučila ho zastupitelstvu ke
schválení. Finanční výbor projednal tento soubor rozpočtových opatření dne 19. 1. 2011.
K bodu programu dále vystoupil pan starosta, který konstatoval, že uvedená RO jsou
prakticky „nezměnitelná“, jsou obrazem již
daných skutečností. Důležité je spíše to,
jakým způsobem se město bude schopno
vypořádat se snížením příjmů na přenesený
výkon státní správy. Došlo rovněž ke snížení
příjmů ze správních poplatků.

4. P
 ravidla IL, zřízení redakční rady a jmenování členů
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje
pravidla pro vydávání Informačního listu města
Černošice.
Zastupitelstvo města zřizuje redakční
radu Informačního listu; členy redakční rady
jmenuje: p. Bajgara, pí Kašpárkovou, pí Klimentovou, p. Pavlovského, pí Stejskalovou,
p. Křenka a pí Bachiri.
5. Ž
 ádost o grant sdružení S dětmi a pro
děti
Zastupitelstvo města Černošice nepřijalo návrh usnesení: Zastupitelstvo města Černošice souhlasí s podáním žádosti o grant od
Evropské unie z programu „Evropa pro občany“ pro úhradu nákladů návštěvy z partnerských měst a společných akcí mládeže
naší s mládeží z partnerských měst.

Plná znění zápisů ze zasedání zastupitelstva a schůzí Rady města najdete na webu
města:
http://www.mestocernosice.cz/mesto/
mesto-cernosice/vedeni-mesta/.
K nahlédnutí jsou rovněž na Městském úřadu u sl. Kolářové. V případě zájmu je možné
získat kopii zápisu. Cena je 2 Kč za stránku
(dle ceníku za poskytování informací).

Jsou připravena úsporná opatření – dojde
ke snížení počtu pracovníků, dále ke snížení
výše osobních ohodnocení.
Na základě uvedených skutečností byly
zaslány dopisy ministru Kalouskovi a na KÚ
a MV s naléhavou žádostí o řešení uvedené
situace.

Ze 7. schůze Rady města ze dne 31. 1. 2011
Záměr vybudování MŠ a ZŠ v ul. Husova
- pí Brožová
Pí Brožová krátce představila sebe a svůj záměr vybudování mateřské školy se 2 odděleními
a následně pak i prestižní základní školy o 9 třídách. V možnostech projektu je i následný vznik
soukromého gymnázia.
Záměr je situován na pozemcích v Husově ul.
Financování je plánováno soukromým investorem.
Projekt je zkoordinován se záměrem pana Bajera na vybudování soukromé MŠ s uměleckým
(hudebním) zaměřením v těsném sousedství.
Krátce o projektu a záměru samotném:
a. Základní škola by byla profilovaná 4 směry –
jazykově, mediální výchova, umělecky a prakticky (environmentální výchova);
b. Přednostmi jsou zejména individuální přístup
(třída o max. počtu 15 dětí), kvalitní výuka ci-

zích jazyků včetně zavádění jazyků do jiných
předmětů, dostatek kvalitních pedagogů a vychovatelů, kvalitní zázemí.
Záměr dále uvažoval o možnosti vybudování
sportoviště na pozemku, který je nedaleko. Na
tomto pozemku by mohlo vzniknout hřiště včetně
zázemí či například plavecký bazén. (Nutná změna funkčního využití plochy ÚP – návrh na vybudování sportoviště.)
Návrhy změn územního plánu
Rada města navrhuje, aby zastupitelstvo nedoporučilo zařadit následující změny do ÚP:
• Lokalita Akátová – zahrada - parcela č. 3759
stávající ZS; navrhované BRx
• Tunel – Obchvat města MEUC-001269/2011
Zrušení tunelu
• Chata Akátová
stávající IR; navrhované BRx

• Chata Kubánská
stávající IR/Z; navrhované BRx
Rada města navrhuje, aby zastupitelstvo doporučilo následující změny zařadit do ÚP:
• Komunikace Mateřídoušková
Místní komunikace – BR-1
• Tunel – Obchvat města
(změna trasy)
Rada města souhlasí:
• se stavbou uličního oplocení pozemku parc.
č. 4325/1 v Radotínské ulici podle předloženého návrhu;
• se scelením pozemků parc. č. 2819/57
a 2819/67 ve Slovenské ulici podle předloženého návrhu;
• se stavebními úpravami (zastřešením části stávajícího balkónu) domu č. p. 1163 v Bezručově ulici podle předloženého návrhu zpracovaného Ing. Volfem v prosinci 2010;
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z radnice
• se stavebními úpravami v úrovni 2. NP (zimní
zahrada) rodinného domu č. p. 1630 v Bezejmenné ulici a nesouhlasí s přístavbou zimní
zahrady v úrovni 1. NP, neboť nemovitost se
nachází v aktivní zóně toku řeky Berounky
a současná zastavěnost rodinným domem je
v rozporu s ÚP;
• se stavbou sklepa na pozemku parc.
č. 1734/11 v ulici Školní;
• předběžně souhlasí s vybudováním vodovodní
přípojky v Madridské ulici k rodinnému domu
č. p. 2184 pod podmínkou, že bude provedena
bezvýkopovou technologií a budou dodrženy
podmínky pro užívání veřejného prostranství;
• se stavbou přístřešku pro automobil u rodinného domu č. p. 2157 ve Slunečné ulici podle
předloženého návrhu;
• se stavebními úpravami domu č. p. 324 ve
Vrážské ulici podle předložené dokumentace
zpracované projektovou kanceláří Triglyph
v prosinci 2010;
• s novým kabelovým vedením NN pro pozemek parc. č. 1682/4 podle předložené situace vypracované společností Elektromontáže,
s. r. o., v lednu 2010 pod podmínkou, že nová
rozvodná skříň nebude umístěna v uličním prostoru Jitřní ulice;
• se stavbou podsklepeného parkoviště pro
3 osobní automobily na pozemcích parc.
č. 219/5 a 221 v ulici Libušině podle předložené dokumentace zpracované Ing. Šteigerovou v lednu 2011 za předpokladu, že vrata se
budou otevírat na pozemek stavebníků;
• se stavbou rodinného domu na pozemcích
parc. č. 3830/20, 3830/57 a 3830/58
v Habřinách; s vybudováním zpevněného nájezdu na pozemku města PK 717/2 v Javorové
ulici k pozemku stavebníků za podmínky, že se
bude jednat o dočasnou úpravu do doby, než
bude realizováno rozšíření komunikace Javorová a s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 40.000 Kč na obnovu a rozvoj
infrastruktury ve městě;
• se stavbou rodinného domu na pozemku
parc. č. 4099/11 ve Smetanově ulici a s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši
40.000 Kč na obnovu a rozvoj infrastruktury
ve městě;
• se stavebními úpravami oplocení pozemku
parc. č. 1292/1 ve Smetanově ulici podle
předloženého návrhu pod podmínkou zachování rozhledového trojúhelníku mezi ulicemi
Smetanova a Erbenova.
Rada města nesouhlasí:
• s návrhem přístavby rekreační chaty č. e. 0348
v ulici Na Drahách, neboť objekt se nachází
v aktivní zóně toku řeky Berounky, kde podle
vodního zákona nelze provádět žádné stavby;
• s umístěním trafostanice na pozemku města
podle předložené situace (nevhodně umístěné v prostoru křižovatky a výjezdu autobusu ze
zastávky) a navrhuje její situování na pozemku
města v okolí čistírny odpadních vod;
• se stavbou rodinného domu na pozemku parc.
č. 2702/17 v Chebské ulici podle předložené
dokumentace z důvodů přetrvávajícího rozporu návrhu s ÚP dle usnesení rady č. 2.1.4 ze
dne 20. 12. 2010.
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• Rada města nesouhlasí s překopy povrchu
komunikace Waldhauserova – přípojky nutno
provést bezvýkopovou technologií; souhlasí
s novým kabelovým vedením NN ve Waldhauserově ulici podle předložené situace zpracované společností ELMA Kladno, s. r. o., pouze
za předpokladu, že:
- bude zachováno funkční vedení veřejného
osvětlení a městského rozhlasu v místech
dotčených stavbou (město Černošice odkoupí 9 sloupů od společnosti ČEZ a žádá
projekční kancelář, aby tuto koupi se společností ČEZ projednala);
- nové rozvodné skříně nebudou umístěny
na pozemcích města;
- v průběhu stavby budou dodržena pravidla
pro užívání veřejného prostranství.
• Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit
v souladu se zákonem záměr odprodeje pozemku parc. č. 1338 o výměře 290 m2 nejvyšší nabídce s minimální cenou 3.000 Kč/m2.
• Rada města souhlasí s vypracováním projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Komenského, která bude sloužit jako podklad
k podání žádosti o dotaci dle cenové nabídky firmy CityPlan, s. r. o., za konečnou cenu
41.600 Kč bez DPH a ukládá Odboru investic
vystavit na tyto práce objednávku.
• Rada města souhlasí s prodloužením termínu
realizace „Rekonstrukce ulice Střední“ z důvodu nepříznivých klimatických podmínek o 42
dnů, tj. nejpozději do 14. 3. 2011, pokud toto
již neřeší stávající smlouva, a ukládá Odboru
investic ve spolupráci s KT, právním oddělením
připravit dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo a starostovi ukládá smluvní dodatek podepsat.
• Rada města vybírá cenovou nabídku p. Zvěreva na vyhotovení geometrického plánu pro
uzavření darovacích smluv na nově vzniklé
pozemky pod realizovanými chodníky ve výši
54.600 Kč vč. DPH a ukládá Odboru investic
připravit na uvedenou činnost objednávku.
• Rada města souhlasí s úpravou nájemného
u nájemních smluv nebytových prostor o inflační koeficient 1,5 % podle předloženého
návrhu a pověřuje Odbor investic písemně
oznámit nájemcům nově schválenou výši nájemného.
• Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností
ČEZ Distribuce, a. s., na zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy na pozemcích
parc. č. 624/1, 624/3, 626, 4109/4 všechny
v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města
Černošice za jednorázovou úhradu 3.000 Kč.
• Rada města trvá na svém usnesení č. 4.1 přijatém na 6. zasedání a doplňuje jej takto: Rada
města ukládá Odboru technické služby provedení úpravy řetězů spojujících sloupky tak, aby
nebylo možné řetězy odšroubovat a umožnit
tak vstup chodců do vozovky mimo vyznačený
přechod pro chodce, termín do 21. 2. 2011.
• Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o zřízení věcného břemene se společností
ČEZ Distribuce, a. s., na zřízení a provozování
zařízení distribuční soustavy na pozemku parc.
č. 394/6 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za jednorázovou úhradu
10.000 Kč.

• Rada města doporučuje zastupitelstvu města
schválit v souladu se zákonem záměr odprodeje pozemků parc. č. 3800/3 ost. plocha
o výměře 116 m2 a parc. č. 3800/4 ost. plocha o výměře 124 m2 oba v obci a k. ú. Černošice p. Pokornému za cenu 1.000 Kč/m2.
• Rada města souhlasí se záměrem pronajmout
fyzickým osobám pozemky ve vlastnictví města Černošice v obci a k. ú. Černošice na dobu
určitou 1 rok (1. 1. – 31. 12. 2011) za nájemné
stanovené dle Výměru MF č. 01/2010 ze dne
8. 12. 2009.
• Rada města souhlasí s ponecháním uzavřených podnikatelských smluv (p. Kříž na dobu
neurčitou, na dobu 50 let od r. 1992 ČEZ a od
r. 1996 p. Kačírek) a navýšením částek za nájemné o roční míru inflace 1,5 %.
• Rada města souhlasí s ponecháním nájemní
smlouvy uzavřené se Sportovním klubem Kazín na část pozemku č. parc. PK 90/1. Smlouva uzavřena od roku 1999 na dobu neurčitou
za symbolické nájemné 1 Kč/den.
• Rada města schvaluje předloženou smlouvu
o kontrolní činnosti (provedení auditu – přezkoumání výsledku hospodaření města Černošice za rok 2010) s Ing. Pšeničkou.
• Rada města dodatečně schvaluje nákup čerpadla SUBARU PTX 301T v ceně 38.000 Kč.
• Rada města souhlasí s nabídkou služby pro
občany – pomoc při podání daňového přiznání
za rok 2010 nabízené FÚ Praha-západ a ukládá vedoucí KS Ing. Ullrichové zajistit vhodné
prostory pro poskytnutí služby FÚ občanům
a zveřejnit informace o nabízené službě.
• Rada města na základě zápisu ze zasedání
škodní komise ukládá kanceláři starosty vyzvat
p. Rádla k bezodkladnému vrácení externího
USB HDD disku 100 GB a p. Jirouta k bezodkladnému vrácení mobilního telefonu iPhone.
• Rada města doporučuje zachovat provoz MŠ
v době školních prázdnin i při nízkém počtu
dětí.
• Rada města souhlasí s návrhem smlouvy se
spol. Gepro, s. r. o., na poskytování technické podpory geografického informačního systému MISYS-ČERNOŠICE (finanční nároky
149.200 Kč/rok bez DPH) a ukládá Odboru
informatiky předložit smlouvu k podpisu.
• Rada města souhlasí se složením komise pro
otevírání obálek a hodnotící komise pro výběr
dodavatele veřejné zakázky „Rozvoj služeb
eGovernmentu ORP Černošice I-III“: Ing. Sajdl, Ing. Ullrichová, Ing. Kratochvíl, Ing. Tilsch,
pí Gollová, p. Bulant.
• Rada města souhlasí s tím, aby se město Černošice připojilo k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne
10. 3. 2011.
• Rada města bere na vědomí právní stanovisko
v záležitosti skateparku.
• Rada města souhlasí s uhrazením dlužného členského poplatku Regionální rozvojové
agentuře (RRA) za roky 2009 (poplatek ve výši
11.576 Kč) a 2010 (poplatek ve výši 12.358
Kč) a pověřuje starostu jednáním s RRA o setrvání Černošic mezi členy agentury za podmínky
nulového členského poplatku od 1. 1. 2011.
• Rada města bere na vědomí výroční zprávu
PČR o vývoji bezpečnostní situace a trestné
činnosti v Černošicích.

z radnice

Z 8. schůze Rady města Černošice 10. 2. 2011
1. Rekonstrukce ATS ve vodojemu Vráž
Rada města bere na vědomí informace o nedostatečné kapacitě stávající ATS ve VDJ Vráž
a o průběhu jednání se společností Prague Hills
o finanční participaci při pořizování nové ATS.
Rada města mění usnesení č. 2.1.25 přijaté radou města na 94. schůzi konané dne
29. 9. 2010 tak, že souhlasí s poskytnutím příspěvku 1.000.000 Kč společností Prague Hills
na pořízení nové ATS do VDJ Vráž.
Rada města ukládá Odboru investic ve spolupráci s KT právním oddělením zpracovat dodatek
k plánovací smlouvě se společností Prague Hills,
v němž bude zohledněno poskytnutí příspěvku
dle bodu II. s tím, že příspěvek musí být složen na
účet města nejpozději do 5 měsíců ode dne nabytí právní moci stavebního povolení vodovodního
řadu v lokalitě navazující na Arbesovu ulici (dále
jen „vodovod“), nejpozději však před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu vodovodu.
Rada města ukládá Odboru investic do následující schůze Rady prověřit, zda jsou cenové
nabídky na realizaci ATS předkládané radě č. 94
stále platné a zda nebude nutné upravit technické parametry původního návrhu (např. dimenze
a způsob napojení na stávající vodovod) a v případě, že by tomu tak nebylo, ukládá Odboru investic vyhlásit novou veřejnou zakázku na realizaci
ATS ve VDJ Vráž s termínem podání nabídek do
7. 3. 2011.
2. Zřízení věcného břemene
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí pro zřízení věcného břemene přístupu a příjezdu na pozemek v okolí čističky odpadních vod parc. č. 4271/56 o výměře
761 m2 k. ú. Černošice darovaný jako náhradu za
darovaný pozemek pod Sportparkem Berounka
parc. č. 4377 o výměře 761 m2 městu a ukládá
starostovi smlouvu podepsat.
Rada města ukládá Odboru investic zadat vypracování geometrického plánu pro vyznačení
výše uvedeného věcného břemene.
3. U
 zavření dohody o úhradě nákladů spojených se vzájemně darovanými pozemky
č. parc. 4377 a 4271/56
Rada města doporučuje postupovat směnnou
smlouvou a žádá právní oddělení o vyčíslení celkových nákladů realizace záměru v případě směny (vč. daně z převodu nemovitosti) a v případě
vzájemného darování (vč. daně darovací z obou
pozemků).
Rada města souhlasí s uzavřením dohody
s p. Brabcem o úhradě nákladů spojených se
vzájemným darováním, resp. směnou pozemků
č. parc. 4377 a 4271/56 a ukládá starostovi dohodu podepsat.
4. Návrh na změnu usnesení č. 4.1.14 přijatého na 7. schůzi rady konané dne
31. 1. 2011, kterým rada vyslovila souhlas
se stavbou RD v lokalitě „Lavičky“
Rada města na základě zjištění nových skutečností mění své rozhodnutí č. 4.1.14 přijaté na
7. schůzi rady města tak, že:
a. souhlasí se stavbou rodinného domu na pozemcích parc. č. 3830/20, 3830/57 a 3830/58
v Habřinách podle předložené upravené dokumentace v srpnu 2010 poté, co bude splněna
podmínka regulačního plánu lokality „Lavičky“,

tj. bude povoleno užívání stavby sportoviště
v předmětné lokalitě;
b. souhlasí s vybudováním zpevněného nájezdu
na pozemku města PK 717/2 v Javorové ulici k pozemku stavebníků za podmínky, že se
bude jednat o dočasnou úpravu do doby, než
bude realizováno rozšíření komunikace Javorová, poté, co bude splněna podmínka regulačního plánu lokality „Lavičky“, tj. bude povoleno
užívání stavby sportoviště v předmětné lokalitě;
c. souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí příspěvku ve výši 40.000 Kč na obnovu a rozvoj
infrastruktury ve městě poté, co bude splněna
podmínka regulačního plánu lokality „Lavičky“,
tj. bude povoleno užívání stavby sportoviště
v předmětné lokalitě.
5. Výběrové řízení na úvěr – MŠ Pod Ptáčnicí
Rada města souhlasí s organizací výběrového
řízení na úvěr na výstavbu MŠ Pod Ptáčnicí.
Rada města souhlasí s navrženými členy hodnotící komise: p. Kořínek, p. Jasek, p. Hlaváček, p. Tilsch, p. Jiránek, případně náhradníci
pí Göttelová, p. Hradilek, p. Wolf, p. Havránek,
pí Petrová.
Rada města ukládá Finančnímu odboru vyhodnocenou nejlepší nabídku předložit dalšímu nejbližšímu jednání zastupitelstva, které dle zákona
č. 128/2000 Sb. musí schválit příslušnou úvěrovou smlouvu.
6. Výběrové řízení na přefinancování současného úvěrového portfolia města Černošice
Rada města souhlasí s organizací výběrového
řízení na přefinancování současného úvěrového
portfolia a souhlasí s navrženými členy hodnotící komise: p. Kořínek, p. Jasek, p. Hlaváček,
p. Tilsch, p. Jiránek, případně náhradníci
pí Göttelová, p. Hradílek, p. Wolf, p. Havránek,
pí Petrová.
Rada města ukládá Finančnímu odboru vyhodnocenou nejlepší nabídku předložit dalšímu nejbližšímu jednání zastupitelstva, které dle zákona
č. 128/2000 Sb. musí schválit příslušnou úvěrovou smlouvu.
7. Provoz MŠ Topolská v době školních
prázdnin
Ředitelka MŠ Topolská oznámila, že z důvodu malého zájmu (přihlášeno bylo pouze 9 dětí),
bude provoz MŠ omezen. MŠ bude uzavřena
v době od 14. 2. do 18. 2. 2011.
Rada města s uzavřením školky po dobu školních prázdnin nesouhlasí a do budoucna žádá
o zajištění provozu školky (nebo náhradního
umístění ve školce Karlická) ve všech pracovních
dnech od 1. září do 30. června.
8. Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy
o partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Bezpečná cyklodoprava
z Dobřichovic do pověřené obce Černošice“.
9. Výpověď FCH Neratovice a nový způsob
zajištění terénních pečovatelských služeb
Rada města souhlasí s výpovědí Farní charitě
Neratovice z nebytových prostor v DPS k 1. 3.
2011 a s přijetím pečovatelky pro poskytování terénních sociálních služeb rovněž od 1. 3. 2011.
Rada města ukládá kanceláři starosty a kanceláři tajemníka učinit potřebné kroky k tomu, aby
terénní pečovatelskou službu zajišťovalo město
Černošice.

Názory zastupitelů
Víte, že v územním plánu našeho města (a také Středočeského kraje) je pod Černošicemi směrem na Dobřichovice zakreslený tunel pro tranzitní automobilovou
dopravu? Jaký je váš názor na toto řešení dopravy?
● Michal Strejček (Volba pro město): Vzhledem
k tomu, že jsem již osm let členem zastupitelstva města, tak samozřejmě vím, že odklon tranzitní dopravy je
na katastru obce řešen tunelem. O jiných alternativách
odklonu tranzitní dopravy na katastru území obce nelze
vzhledem k zástavbě a členitosti území uvažovat, kromě
ponechání veškerého tranzitu napříč obcí po krajské
komunikaci II/115.
● Šimon Hradilek (Nezávislí pro Černošice): Ano,
vím. Toto řešení tranzitní automobilové dopravy nepovažuji za rozumné, protože je s ohledem na finanční
náročnost fakticky nerealizovatelné. Za rozumnější považuji soustředit se na dílčí změny, které mohou tranzitní automobilovou dopravu částečně snížit, odklonit či
učinit plynulejší. Mezi tyto dílčí změny zahrnuji zejména
výstavbu chybějících parkovacích stání u vlakových zastávek, dostatečnou četnost a spolehlivost vlakových
spojů, rekonstrukci silnice II/115, výstavbu mimoúrovňového křížení silnice II/115 s železnicí v Černošicích
či výstavbu spojky z Pražského okruhu přes Mořinu do
Řevnic. Avšak tyto změny, vyjma výstavby parkovacích
stání u zastávky v Mokropsech (přímo u zastávky v Černošicích bohužel není na výstavbu parkovacích stání
místo), která ovšem ovlivní jen jízdu auty z Černošic
a velmi blízkého okolí, nejsou v přímé moci samosprávy v Černošicích. To ovšem neznamená, že bychom se
o ně neměli zasazovat.
● Milada Mašatová (ČSSD): Ano, o tomto vím.
Z pohledu komfortu by to byla jistě dobrá varianta. Vzhledem k finanční náročnosti je ovšem nerealizovatelná,
a z tohoto důvodu ji nepovažuji za vhodné řešení. Pokud
bychom o této věci měli hlasovat, byla bych proti.
● Tomáš Hlaváček (Věci černošické): Ano, o tunelu vím a jako člen zastupitelstva pověřený územním
plánem se touto otázkou v poslední době často zabývám. Ačkoliv tunel byl zakreslen již v původním územním
plánu z roku 2006, větší zájem veřejnosti vyvolal až při
schvalování nového územního plánu na podzim loňského roku. Nespornou výhodou tunelového obchvatu města by bylo odvedení tranzitní dopravy z centra Černošic,
která bude pravděpodobně v budoucnosti dále narůstat. Naopak naprosto zásadním minusem této myšlenky
jsou enormní náklady na realizaci (v řádech miliard Kč),
které město Černošice mít k dispozici nikdy nebude a financování ze státního rozpočtu, příp. krajských nebo
evropských dotací, je pro takovou stavbu velmi nejisté.
Dalším problematickým bodem je riziko ztráty spodní
vody pro občany, kteří používají vlastní studny. Ve spolupráci s krajským úřadem chceme zpracovat kvalitní dopravní studii, ze které vyplyne předpokládané množství
aut, která budou Černošicemi projíždět a dále posoudí
i jiné varianty, které by pro odvedení tranzitní dopravy
připadaly v úvahu. V katastru našeho města žádná jiná
možnost asi neexistuje (pokud pomineme možnost silniční estakády nad Berounkou), ale v rámci širšího posouzení dopravního řešení v okolních obcích je možné
uvažovat i o jiných možnostech. Až po zpracování a vyhodnocení této studie budeme navrhovat konkrétní další
kroky, kterými může být i zrušení tunelu z naší i krajské
územně plánovací dokumentace.
● Helena Langšádlová (TOP 09): Ano, o tomto
řešení, které je součástí územního plánu i územního plánu vyššího územního plánu Pražský region, vím. Tento
návrh reaguje na územní členění okolí našeho města,
které je z jedné strany limitováno řekou Berounkou a ze
strany druhé CHKO Český kras, a není zde možné navrhnout klasický obchvat města. Návrhu předcházelo
prověřování jiných alternativ, jako je vedení komunikace
podél trati, vyústění komunikace po přemostění řeky
v Mokropsech atd. Vnímám obavy, které se týkají možného ohrožení podzemních vod realizací této stavby,
avšak případné realizaci by předcházelo posouzení vlivu
stavby na životní prostředí. Návrh vnímám jako dlouhodobý, strategický, z hlediska finanční náročnosti v nejbližších letech jen obtížně realizovatelný.
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Děti před branami školek
pokračování ze str. 1

Kapacita školek
V městem zřízené MŠ Karlická máme 100
míst, v MŠ Topolská 34 + 12 (detašovaná malá
třída v ZŠ), celkem tedy město jako zřizovatel školek aktuálně nabízí 146 míst.
Ze soukromých školek v našem městě je nejvíce černošických dětí v MŠ Kvítek (Ottománek)
s 25 místy (+ 15 v tzv. baby clubu pro menší děti na
max. 4 hodiny). Převážně černošické děti využívají
také školku Jeden strom v Lipencích, rovněž s kapacitou 25 míst (+ 8 pro malé „rarášky“). U dvou
anglických školek – Kindergarten s 25 místy
a Kryštof s 18 místy – je podíl dětí z Černošic nižší.
Už řadu let se neuspokojená černošická poptávka
přelévá též do školky Petrklíč v Radotíně.
Pro výše uvedených cca 330 dětí školkového
věku je tedy v Černošicích (vč. Lipenců) k dispozici 146 míst v městských školkách a cca 90 ve
školkách soukromých (bez baby clubu a „rarášků“), pokud započítáme i ty anglické a pomineme, že část kapacity využívají děti z jiných obcí.
V současné době probíhá výstavba nové školky v oblasti Vápenice (ulice Pod Ptáčnicí) s kapacitou 76 míst. Náklady se blíží 30 mil. Kč, z toho
cca 11–13 mil. Kč bude kryto z evropské dotace.
Smluvní termín dokončení je 15. února 2012, ale
zhotovitel stavby firma Konstruktiva Branko slibuje být rychlejší. Uvidíme, zda se to podaří. Každopádně přijímání dětí do této nové školky budeme
moci řešit teprve po její kolaudaci a zapsání do
rejstříku škol (dříve to ani formálně nelze). Pro
potřeby zápisů do školek, které proběhnou nyní
v březnu, s ní tedy zatím nelze počítat.
Jak dopadnou zápisy
Městské školky jsou nyní zaplněné do posledního místa. Volných míst od září 2011 budou
moci nabídnout jen tolik, kolik dětí se přesune
do základní školy – a to bude přibližně 50. Počet podaných přihlášek samozřejmě nebude
výše uvedených 330. Z tohoto počtu tvoří část
děti, které již rok nebo dva ve školce jsou. K zápisům přijdou ty, které školkového věku dosáhnou letos, také nově přistěhované, a možná některé z těch, které byly loni odmítnuty. V každém
případě letos očekávám ještě výraznější převis

poptávky, než tomu bylo v kterémkoliv předchozím roce – tedy rekordní.
V grafu je jasně vidět, že rozdíl mezi celkovou poptávkou a kapacitou městských školek je
právě letos největší – skoro 200 míst; soukromé
školky jsou z ní schopny pokrýt jen asi polovinu.
Převis poptávky letos činí okolo 100 míst.
Částečná úleva po otevření nové školky
Předpokládáme, že část z dětí, které budou
u pravidelného zápisu letos v březnu neúspěšné,
bude možné přijmout snad již v průběhu školního
roku do nové školky – pokud se vše bude vyvíjet
dobře, včetně dokončení, kolaudace, zařazení
do rejstříku škol, vnitřního vybavení, zajištění pedagogického a ostatního personálu atd.
Jak velkou úlevu nová školka vlastně přinese,
ještě není zcela jisté. Závisí to na tom, zda finanční situace města dovolí splácet úvěr na ni
z jiných zdrojů než prodejem budovy současné
MŠ Topolská, jak to mělo naplánované minulé
vedení města. My bychom jejích 34 míst rádi
ještě alespoň nějakou dobu udrželi (malá třída
pro 12 dětí v budově ZŠ pokračovat nebude).
Při prodeji Topolské by se totiž celková kapacita školek ve městě díky otevření nové školky
-- V jižní části budoucí MŠ Pod Ptáčnicí jsou
již hotové izolace podkladního betonu. --

foto: archiv MěÚ Černošice
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zvýšila o pouhých 30 míst, což se vzhledem
k rozsahu problému zdá dost málo. Pokryl by
se jen nárůst poptávky mezi letošním a loňským
rokem, tj. zabránilo by se dalšímu zhoršení, ale
zlepšení by nenastalo.
Nové vedení města proto bude usilovat o zachování MŠ Topolská aspoň ještě několik let. Ani
tak ale nová školka se 76 místy problém nevyřeší
úplně. Přidáním její plné kapacity se sice dostaneme blízko obecným normativům 36 míst v MŠ
na 1000 obyvatel (viz graf), jenže pro Černosice
to nestačí – v našem městě je takový podíl mladých rodin s dětmi, že normativ je silně pod naší
skutečnou aktuální potřebou. Využití plné kapacity nové školky ve školním roce 2012/2013 nás
jen „vrátí“ do situace zhruba před dvěma roky.
Důležité je, že po letošních zápisech si asi budeme moci říct, že nejhorší je za námi.
Co bude v dalších letech?
V Černošicích je ještě víc než 300 nezastavěných parcel. Do odhadovaného konečného
počtu obyvatel cca 7500 nám zbývá ještě přes
tisíc. Část z toho jistě budou mladé rodiny s malými dětmi tak, jako doposud. Děti nad 6 let se
sem stěhují výrazně méně – většina mladých rodin se snaží zakotvit předtím, než děti nastoupí
do základní školy. Na druhou stranu v poslední
době se asi tempo výstavby a stěhování mírně
zpomalilo vlivem krize.
Pozitivní je, že již jsou ve statistikách znát
první známky konce baby boomu. Po silném
ročníku 2008 přijde slabší ročník 2009 a pak
výrazně slabší 2010. V roce 2010 se v Černošicích narodilo ani ne 60 dětí – o třetinu méně
než v rekordním roce 2008. V příštích letech by
tedy mělo dojít ke snížení počtu dětí ve školkovém věku.
Budeme pro ně už naplno využívat celou novou kapacitu MŠ Vápenice a pomůže i nejméně
jedna další soukromá školka, která by v Černošicích měla v následujících dvou letech začít
fungovat. Celkový výhled je tedy konečně trochu
optimistický.
Filip Kořínek, starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz
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Výstavba školky Na Vápenici dosáhla první fáze
Koncem listopadu loňského roku město slavnostně zahájilo výstavbu mateřské školy
v lokalitě Na Vápenici v ulici Pod Ptáčnicí. Jak stavba pokračuje?
-- V únoru se začaly
provádět podkladní
betony pro základové
konstrukce. --

foto: archiv MěÚ Černošice

V průběhu prosince se kvůli nepříznivému počasí podařilo firmě Konstruktiva Branko, která pro
město stavbu provádí, realizovat pouze nezbytné
stavební činnosti nutné pro zahájení stavby (oplocení, vybudování zařízení staveniště, vytýčení objektu MŠ atd.).
Hloubení stavební jámy začalo až poté, co se
dalo mrazivé počasí na ústup, a to v polovině
ledna tohoto roku. Během pár týdnů vznikla na
pozemku stavební jáma úctyhodných rozměrů.
Školka bude totiž obsahovat ve své severní části
podzemní podlaží a přízemí jižní části bude také
z části pod úrovní terénu.

Vážení rodiče,
následující řádky jsou určené především pro ty
z vás, kdo se chystáte přihlásit své dítě do jedné
ze dvou mateřských školek zřizovaných městem
Černošice.
V souladu se školským zákonem můžete dítě
přihlásit do obou mateřských školek zároveň,
a zvýšit tím jeho šanci na přijetí alespoň v jedné
z nich.
Novinkou, na níž se město dohodlo s ředitelkami školek, je rozložení zápisu do dvou dnů
a sladění termínu zápisu v obou školkách. Mějte
prosím na paměti, že pořadí, ve kterém se k zápisu dostavíte, v žádném případě neovlivní šanci
dítěte na přijetí.
Zásadní změnou jsou potom kritéria pro přijetí
dítěte, která budou platit shodně pro obě školky. Rozhodující kritérium je věk a místo trvalého
pobytu dítěte (u předškoláků) a u mladších dětí
také trvalý pobyt zákonného zástupce, který podává žádost o přijetí. Již nebude posuzováno,
zda jsou rodiče zaměstnaní.
Přijímací řízení probíhá podle správního řádu.
Zákonný zástupce dítěte převezme u zápisu,
k němuž se dostaví se svým občanským průkazem a rodným listem dítěte, formulář přihlášky.
Vyplněný (vč. potvrzení lékaře) musí být osobně odevzdán v mateřské škole dne 24. března
2011 v době 8.00–12.00, po dohodě s ředi-

Veškerá vykopaná zemina byla odvezena na
pozemky města u Radotínské ulice a pracovníci
technických služeb ji použili na dorovnání terénu
tamních pozemků, jak jsme psali v minulém čísle
časopisu. Finální úpravy pozemků u Radotínské
ulice budou dokončeny v jarních měsících.
Podloží udělalo „čáru přes rozpočet“
Začátkem února vystřídaly sklápěcí vozy odvážející zeminu vozidla, která přivážela betonovou směs. Začaly se provádět podkladní betony
pro základové konstrukce.
Při ověření základových poměrů před založením stavby geolog zjistil, že část podloží pod jižní částí stavby nemá potřebnou únosnost, jakou
předpokládaly dřívější průzkumy. Daným místem
totiž prochází nesouměrná vrstva sprašových
půd.
Přivolaný statik společně s geologem proto
zastavili práce na části základových konstrukcí.
Projektant stavby pak na základě jimi vyhotoveného posudku přepracoval projekt založení v daném místě, kde navrhl zesílit a zvětšit základové
pasy, použít více ocelových výztuží a realizovat
roznášecí rošt tak, aby bylo založení stabilní.
Tato změna oproti projektu je zcela objektivní
a nedala se vzhledem k umístění vrstvy sprašových půd, která pozemkem probíhá v různé
výšce, při zpracování dokumentace předvídat.
To si ovšem vyžádá vícenáklady. Navíc se tato
změna musí projednat s poskytovatelem dotace
(Regionální operační program Střední Čechy
„ROP“).
telkou i dříve. Zároveň musí žadatel stvrdit svým
podpisem, že byl informován o možnostech nahlédnutí do spisu dle správního řádu.
Vzhledem k tomu, že možnost přihlásit dítě do
obou mateřských škol zároveň bude v praxi znamenat administrativní a procesní zátěž přijímacího řízení, apelujeme již teď na rodiče dětí, které
uspějí v přijímacím řízení do obou školek, aby
po obdržení rozhodnutí o přijetí v co nejkratším
termínu písemně informovali ředitelku té školky,
do které jejich dítě nebude chodit, a umožnili
tak přijetí dalšího dítěte v pořadí. Kapacita školek bude v rámci přijímacího řízení naplněna do
výše 100 %.
Pro školní rok 2011/2012 bude měsíční
poplatek za dítě orientačně 980 Kč ve školce
v Karlické a 1.200–1.400 Kč (bude upřesněno)
ve školce v Topolské. Výše poplatku závisí mimo
jiné na výši neinvestičních nákladů školky.
TERMÍNY ZÁPISŮ NA ŠKOLNÍ ROK
2011/12
Mateřská
škola v ulici

Karlická
Topolská

středa
16. 3. 2011

čtvrtek
17. 3. 2011

13.00–18.00 8.00–12.00
8.00–12.00 13.00–18.00
Lenka Kalousková
členka rady města
lenka.kalouskova@mestocernosice.cz

V jižní části úseku, kde základové poměry odpovídaly dokumentaci, jsou již hotové i izolace
podkladního betonu. Následovat bude provedení základové desky.
O dalším průběhu výstavby mateřské školy
vás budeme informovat.
Jiří Jiránek, vedoucí Odboru investic
jiri.jiranek@mestocernosice.cz

Mateřské školy
města Černošice
– kritéria
přijímání dětí
Každá mateřská škola na základě podaných
přihlášek sestaví seznam dětí podle kritérií
v níže uvedeném pořadí. V rámci každého
kritéria budou děti seřazeny od nejstarších
po nejmladší.

I. 	Děti v posledním roce před zahájením
povinné školní docházky, s místem trvalého pobytu v Černošicích.
II. 	Děti přihlášené k celodenní docházce
s místem trvalého pobytu v Černošicích,
s alespoň jedním zákonným zástupcem
s místem trvalého pobytu v Černošicích.
	(Školka umožní dřívější vyzvedávání, bude-li to rodiči požadováno.)
III.	Ostatní děti s trvalým pobytem ve městě.
IV.	Děti bez trvalého pobytu v obci, splňující
podmínku celodenní docházky.
	(Školka umožní dřívější vyzvedávání, bude-li to rodiči požadováno.)
Ředitelka MŠ může na doporučení sociální
komise přijmout ve výjimečných případech
dítě mimo stanovená kritéria.
Pokud zbývají volná místa po vyhlášení rozhodnutí o zápisech a přijetí všech žádostí
dle výše uvedených podmínek, přijme školka další děti v pořadí dle data podání dodatečné přihlášky.
Přihlášky je možné podat do všech školek
zřízených městem Černošice (nutno samostatně).
Občané Černošic, jejichž rodiny se nacházejí
v obzvlášť tíživé životní situaci, jež je hodna
zvláštního zřetele, se mohou obrátit na sociální komisi, která po zvážení konkrétních
a doložitelných faktů, eventuálně po provedení místního šetření, navrhne či nenavrhne ředitelkám školek přijetí dítěte do předškolního
zařízení v rámci výjimky ze stanovených kritérií.
Se žádostmi o posouzení situace je nutno se
obracet na sociální komisi prostřednictvím podatelny Městského úřadu Černošice, a to před
podáním přihlášky do MŠ, nejpozději v den jejího podání.
Hana Řepová, předsedkyně komise
rephana@gmail.com

13

mateřské školky
Mateřská škola Černošice,
Topolská 518, tel. 251 642 185
vyhlašuje
zápis dětí do MŠ
na školní rok 2011/2012
Koná se v budově MŠ
16. března 2011 od 8 do 12 hodin
a
17. března 2011 od 13 do 18 hodin.
K zápisu se dostaví rodič
nebo zákonný zástupce dítěte
a přinese s sebou rodný list dítěte
a potvrzení o trvalém
pobytu (občanský průkaz).
S prostředím naší školky se můžete blíže
seznámit 8. března 2011 v 9.30 hodin
v rámci dne otevřených dveří.

Mateřská škola Černošice,
Karlická 1170, tel. 251 642 433,
E-mail: mskarlicka@seznam.cz
vyhlašuje
zápis dětí do MŠ
na školní rok 2011/2012
Koná se v budově MŠ
ve středu 16. března 2011
od 13.00 do 18.00 hodin
a
ve čtvrtek 17. března
od 8.00 do 12.00 hodin.
K zápisu se dostaví rodič nebo zákonný
zástupce dítěte a přinese s sebou rodný
list dítěte a doklad o trvalém pobytu
(občanský průkaz).
Po dobu konání zápisu si můžete prohlédnout
vnitřní prostory školky a seznámit se s jejím
fungováním. Informace o dění v naší mateřské školce můžete průběžně sledovat na
internetu: www.materskeskolky.cz/cernosice
Alena Janovská, ředitelka mateřské školy
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Jaké jsou pravomoci ředitelek mateřských škol
Co ředitelka obecní mateřské školky smí a co nesmí? Kolem toho panuje mnoho
nejasností. Přinášíme proto odpovědi na nejčastější dotazy, které vzešly z dotazníků
v rámci komunitního plánování či je rodiče kladli na schůzkách pracovní skupiny
sociální komise nebo se přímo dotazovali vedení města, coby zřizovatele obecních
mateřských škol. Čtěte, jaké jsou tedy skutečně možnosti ředitelek a kdy už své pravomoci překračují a rodiče se mohou bránit.
Pro přehlednost rozdělujeme otázky do dvou skupin. První se týká přihlášek a přijímacího řízení do mateřských škol. Druhá část je věnovaná provozním záležitostem,
tedy např. problémům, jako je uzavírání školek v době školních prázdnin, nucení dětí
dojídat jídlo, rozhodování o nemoci dítěte a podobně.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ
V Černošicích jsou dvě obecní školky, jejichž zřizovatelem je město. Mohou rodiče
podat přihlášku do obou?
Vzhledem k tomu, že existuje svobodná volba rodičů, kam přihlásí dítě do MŠ, mohou je přihlásit
do obou školek. Pokud by se stalo, že dítě bude
přijato do obou, může si rodič zvolit, do které
nastoupí. Toto nelze nijak omezit; paní ředitelky
si neformálně zpravidla sdělují seznamy přihlášených dětí, aby se předešlo zmatkům s přijetím
dětí do obou (více školek). Rodič musí (není ale
pod žádnou sankcí) oznámit, že dítě bylo přijato
do konkrétní školky.
Může ředitelka školky stanovit pravidla pro
zapsání nových dětí naprosto bez jakýchkoliv omezení?
Může – stanovení pravidel (kritérií) je plně v kompetenci ředitelky MŠ (viz školský zákon). Samozřejmě že tato pravidla nesmí být diskriminační
(například že lze přijímat pouze děti s českou
státní příslušností, nikoliv však děti z ostatních
zemí EU).
Mohou nebo měli by na zápis rodiče přijít
i s dětmi?
Mohou a měli by.
Může být pro přijetí do školky daná podmínka, že dítě nemůže mít pleny, např. pro polední spánek?
NELZE. Zjištění, že dítě potřebuje např. na spaní pleny, není důvodem pro nepřijetí a ani nemůže být dáno jako kritérium pro přijetí – nepřijetí.
Pokud by takové dítě nebylo schopno pobytu
ve školce proto, že školka není schopna zajistit
řádnou péči o ně, doporučuje se doporučení
lékaře. Je to ovšem problém, protože dítě musí
odvést k lékaři rodič a ten to neudělá. Je to na
dohodě mezi mateřskou školou a rodiči, která
někdy není možná.

nout dalším dětem podle seznamu přihlášených na zápisech, nebo již může vzít kohokoliv?
Dle §34 odst. 7 školského zákona dítě může
být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Doporučuje se, aby se v tom
případě přijalo dítě, které například zůstalo první
pod čarou nepřijatých dětí, pakliže nebylo přijato jinde či již o návštěvu školky nemá zájem,
tedy po skončení přijímacího řízení udělat „tlustou čáru“, a potom postupovat v pořadí, v jakém
děti pod ní zůstaly.
Jaká je pravomoc ředitelky ohledně stanovení doby, kdy je školka otevřená?
To upravuje vyhláška, která stanoví, že při tzv.
celodenním provozu může být školka otevřena
od 6,5 do 12 hodin. To znamená, že pokud se
začíná například v 6 hod., nejpozději musí být
školka zavřena v 18 hod. To je nutné dohodnout
se zřizovatelem.
PROVOZNÍ ZÁLEŽITOSTI
Může ředitelka zavřít školku v době letních
prázdnin, tedy v červenci a srpnu?
Tento problém je upraven v ust. § 3 vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále
jen „vyhláška“), kde je stanoveno, že provoz
mateřské školy lze omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, příp. v obou měsících,
přičemž ROZSAH OMEZENÍ ČI PŘERUŠENÍ
STANOVÍ ŘEDITEL MŠ PO PROJEDNÁNÍ SE
ZŘIZOVATELEM.

Školky mají tříměsíční „zkušební dobu“, kdy
mohou dítě z docházky do školky vyloučit.
Umožňuje toto platná legislativa?
Podle § 35 odst. 3 školského zákona ředitel
mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního
pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout
3 měsíce.

Může ředitelka školky zavřít školku kdykoliv, obvykle v termínu, kdy má prázdniny
základní škola? Např. pololetní prázdniny,
jarní prázdniny, mezi vánočními svátky atd.
Pokud ano, tak za jakých podmínek?
Tento problém je upraven v ust. § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška“), lze ze závažných důvodů
a po projednání se zřizovatelem omezit i přerušit
provoz i v jiném období nežli v červenci či srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné
poskytování předškolního vzdělávání. Znamená
to, že VŽDY TO MUSÍ BÝT PROJEDNÁNO SE
ZŘIZOVATELEM. Mimo červenec a srpen smí
ředitelky školky uzavřít pouze se souhlasem zřizovatele.

V případě, že se v průběhu školního roku
uvolní nějaké místo (nějaké dítě je ze školky
odhlášeno), měla by ředitelka místo nabíd-

Musí ředitelka na dobu, kdy školku zavře,
zajistit náhradní školku?
Poskytnutí náhradní školky je uvedeno ve výše

mateřské školky
cit. ust. § 3 odst. 1 vyhl. č. 14/2005 Sb. To znamená, že ředitel MŠ ve spolupráci se zřizovatelem zároveň projedná s řediteli jiných MŠ v obci
možnost poskytování předškolního vzdělávání
dětí ze svých MŠ. Pokud však ani tyto školky nemají kapacitu, povinnost ředitele zavřené školky
tím končí.
Ředitelky při zavírání školek v době školních
prázdnin obvykle argumentují tím, že by bylo
jen málo dětí. Je malý zájem o docházku argumentem pro uzavření školky?
Toto není argument lege artis – Z TĚCHTO DŮVODŮ NELZE ŠKOLKU UZAVŘÍT (viz výše uvedené ust. § 3 vyhlášky).
Může ředitelka zavřít školku kvůli vysoké nemocnosti, např. v době chřipek? A za jakých
podmínek?
Může, a to PO DOHODĚ SE ZŘIZOVATELEM.
Doporučuje se vyžádat si k tomu stanovisko hygienika.
Kam až mohou ředitelky školek zajít v pravidlech pro děti při pobytu ve školce? Mohou
např. nutit děti za všech okolní dojídat jídlo
nebo pít mléko, přestože např. rodiče výslovně uvedou, že si to nepřejí?
NEMOHOU.
Může ředitelka nařídit, že všechny děti musí
mít při pobytu ve školce vždy zastrčené tričko v kalhotách?
NEMŮŽE.
Může ředitelka rozhodovat o tom, kdy dítě do
školky smí a kdy nikoliv, resp. může ředitelka
rozhodovat o tom, kdy je dítě nemocné a kdy
nikoliv?
NEMŮŽE, může rodičům jen sdělit svůj názor, že
se domnívá, že je dítě nemocné a že by bylo dobře s ním zajít k lékaři.

Co vyplynulo z dotazníků
Z výsledků dotazníků pro rodiny s dětmi předškolního věku pro komunitní
plánování sociálních služeb města Černošice a také ze setkání s rodiči v rámci pracovní skupiny vyšlo najevo, že je zde velký problém s kapacitou, a také
otevírací dobou mateřských škol.
Delší otevírací doba a otevřeno
i o prázdninách
Vzhledem k tomu, že většina rodičů dojíždí za prací do Prahy, by většina dotazovaných chtěla tomu přizpůsobenou otevírací dobu školek, tj. od 6.30 do 18 hodin.
Zde by ale zajisté hrál velkou roli přístup
učitelek k dětem, přece jen se jedná
o dlouhou dobu, kdy by dítě mělo ve školce trávit čas. Pro některé rodiny je tento
čas, kdy mohou být v práci a být v klidu,
že je o dítě dobře postaráno, existenčním
důvodem. Za prodlouženou MŠ je většina
rodičů ochotna platit vyšší školné.
Rodičům také vadí, že ředitelky zavírají školky v době školních prázdnin, např.
o pololetních či jarních prázdninách.
Většina rodičů rovněž požaduje, aby
byly školky otevřené také během celých
letních prázdnin, nebo alespoň 1 měsíc
v červenci nebo srpnu.
Proč městská a proč soukromá
školka
Mateřskou školu zřizovanou městem
volí rodiče především z důvodu finanční
dostupnosti. Rozhodující je také vzdálenost. V jednom případě byla odpovědí
kvalitní péče.
Proti tomu jsou stejnou měrou obsazené

soukromé školky nebo „městské“ školky
mimo naše město. Soukromé školky
jsou sice drahé, ale rodičům často nic
jiného nezbývá a děti sem musí umístit.
Důvodem je již zmíněná nedostatečná
kapacita městských školek.
Dále pak hraje pro rodiče velkou roli
to, že je v soukromé školce menší počet
dětí, a tak mají lepší péči ze strany učitelů. V našich městských školkách, zvláště
v MŠ Topolská, podle dotazovaných vládnou zastaralé metody, které jsou na úkor
spokojenosti dětí i rodičů.
Lepší komunikace
Rodiče by také uvítali zpětnou vazbu
mezi městem, školkami a rodinami. Rádi
by do jednání školek alespoň částečně
zasahovali a chtěli mít možnost vědět, co
se ze strany školek chystá, jaké jsou plány na nový školní rok a podobně.
Podle pracovní skupiny rodiče vidí další
problém našich mateřských škol v tom, že
děti, které fakticky chodí jen na dopoledne, blokují školku těm, kdo by potřebovali
dítě umístit na celý den. Chtělo by to situaci řešit a bylo podáno již několik návrhů
na řešení.
Miroslav Strejček
metodik projektu KPSS

Co na to vedení města

Může říct rodičům, ať si dítě nechají doma na
základě toho, že ve školce kýchlo či zakašlalo?
Říci může, ale tím pravomoc ředitelky končí.

1. Pokud to finanční situace města dovolí, ani po dokončení stavby MŠ Pod Ptáčnicí
(Na Vápenici) neprodáme budovu MŠ Topolská a zajistíme maximální možný počet
míst v předškolních zařízení města.

Může ředitelka požadovat po rodičích potvrzení od lékaře, že dítě je zdravé?
NEMŮŽE.

2. Zvažujeme takové organizační změny ve školkách, jejichž zřizovatelem je město,
které by kromě zvýšení hospodárnosti provozu a zjednodušení administrativy umožnily realizovat změny, po nichž je mezi rodiči poptávka, např. střídavý prázdninový
provoz, prodloužení otevírací doby atd.

Pokud jsou rodiče s něčím nespokojeni, kde
si mohou stěžovat?
Nejprve je dobře věc projednat s ředitelkou mateřské školky. Pokud nespokojený rodič není
uspokojen, nechť si stěžuje u zřizovatele. Teprve
poté, když ani tam není vyslyšen a je dále nespokojen, může si stěžovat u krajského úřadu. V praxi to vypadá tak, že pokud si rodič stěžuje přímo
u krajského úřadu i třeba s tím, že stejně mu
zřizovatel nedá za pravdu, krajský úřad instanční
cestou postoupí jeho stížnost nejprve zřizovateli.
Odpovědi na otázky rodičů připravila právnička
města Černošice ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje, Odboru školství.

3. V souvislosti s dostavbou školky Pod Ptáčnicí řešíme nejen administrativní povinnosti zřizovatele (registraci navýšení počtu míst), ale i to, zda budeme pro třetí školku hledat třetí ředitelku/ředitele, připojíme novou školku k některé ze stávajících
školek, anebo sloučíme všechny školky pod jednotné vedení na základě výběrového řízení.
4. J ako zřizovatel školek využijeme všech prostředků k zajištění transparentního přijímacího řízení, kvalitní předškolní péče a hospodárného nakládání s přidělenými
finančními prostředky.
5. N
 abízíme vstřícnost k soukromým školkám, které jsou pro mnoho rodin vítanou
alternativou.
Daniela Göttelová
místostarostka
daniela.gottelova@mestocernosice.cz
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Školka Jednoho stromu
a školička Rarášků (Lipence)
Školka se nachází na Vackově statku v Dolních
Černošicích nedaleko Berounky, zhruba 1 km
od Černošické lávky směrem do Lipenců.
Školka Jednoho stromu je pro děti 3–6
let s pravidelnou celotýdenní docházkou
a Rarášci – 2–4 roky buď na celý týden, nebo
několik dnů v týdnu. Provoz je 7.30–17.30 h.,
Rarášci 8–16.30 h. Nabízíme službu odvodů
dětí do školky od Černošické lávky ve dvou
ranních časech a v jednom čase ze školky
k lávce po obědě. Školka Jednoho stromu má
jednu věkově smíšenou třídu 25 dětí, Rarášci
8 dětí.
V rámci mimoškolní výchovy a vzdělávání jsou
využívány přístupy a metody waldorfské pedagogiky, programu Začít spolu i dobré tradice české
předškolní výchovy. Nabízíme i možnost využití
volnočasových aktivit – keramiky, angličtiny, po-

FOTO: archiv školky Jednoho stromu

hybově-dramatické výchovy či práci se dřevem
v dílně.
V týmu najdete inspirativní a zralé osobnosti
s dlouholetou pedagogickou praxí a vzděláním.
Na výchově se zde podílejí ženy i muži dvou generací.
Samozřejmostí je integrace dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami, především s poruchou
autistického spektra a s mentálním postižením.
Pro školní rok 2011/2012 máme do školky volných 8 míst. Z toho bychom rádi 2 místa obsadili
dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.
Zápis do školky probíhá celoročně. Noví zájemci jsou přijímáni dle pořadí (datum přihlášky).
U Rarášků ovlivňuje přijetí i rozsah docházky
– přednost mají děti s větším rozsahem dnů docházky. Ceny školného jsou 8.200–9.300 Kč +
1.200 Kč stravné.
www.jedenstrom.cz

Mateřská škola Kvítek (Černošice)
Soukromá Mateřská škola Kvítek byla otevřena
1. 9. 2008, zřizovatelem je Baby Club OTTOMÁNEK s. r. o. Je umístěna v novém rodinném
domě s vlastní vybavenou zahradou. Školka
nabízí kvalitní předškolní přípravu a rodinné prostředí. Dbáme na úzkou spolupráci s rodiči.
Práce s dětmi probíhá podle Školního vzdělávacího projektu (dále jen ŠVP) „Rozvíjej se,
poupátko“ (přístupný na internetu). ŠVP je rozpracován na roční plán a ten pak na plány měsíční. Ty vycházejí z přirozeného členění roku
na roční období, podle potřeb pak jsou do jednotlivých měsíců zařazována další témata – ro-

dina, vesmír, cestování, zvířata… Celý studený
a mrazivý měsíc leden jsme si povídali o době
dávno minulé – o pravěku a všem, co k němu
patří.
Od školního roku 2010/11 naše MŠ spolupracuje se společností Mensa a děti jsou
ve školce vzdělávány a rozvíjeny v souladu
s projektem Mensa pro školky, který vede
děti k maximálnímu využívání paměti, rozvoji
asociativního a logického myšlení.
Kapacita školky je 25 dětí ve věku 3–6 (7)
let v jedné smíšené třídě, která je daleko bohatší na sociální vztahy než třídy podle věku.

Provoz je 7–17 h. Měsíční školné: 7.600 Kč,
zahrnuje 2x týdně plavecký výcvik; stravné:
1.100 Kč.
Zápis: přihlášky přijímáme průběžně během roku, smlouvy na příští školní rok se budou uzavírat v dubnu.
Baby Club OTTOMÁNEK provozuje také
Baby Club Kvíteček pro děti od 2,5 do 5 let
každý den od 8.00 do 12.00 hodin. Kapacita
je 20 dětí. Možná je docházka i jen na 2–3
dny v týdnu. Školné: 2.650–4.300 Kč/měsíc.
Zápis: 11.5. od 14 do 17 h.
www.ottomanek.cz

Anglicko-česká Montessori školka ZVONEČEK (Karlík)
Jsme soukromá školka. Zvoneček se nachází v blízkosti karlického lesa
a velkého nového dětského hřiště. Školka je určena dětem od (2,5) 3–6 (7)
let. Kapacita je 20 dětí, starají se o ně dva pedagogové a jeden rodilý mluvčí
z USA. Třída je věkově smíšená podle Montessori přístupu, starší děti pomáhají mladším a mladší mají vzory, ke kterým se vztahují. Mladší děti mohou
nosit pleny, ve smíšené třídě je snadné odnaučování nošení plen.
Otevírací doba je od 7.30 do 17 h. Hlavní program začíná v 8.30 h. a končí v 15.30 h., dopolední část je vedena v AJ Je možné si zvolit i kratší do-

FOTO: archiv miniškolky Sluníčko

polední program. Školné – od 4.000 do 10.000 Kč. Před a po hlavním
programu poskytujeme družinku – ranní zdarma, odpolední (15.30–17 h.)
za 80 Kč/h. Odpolední kroužky stojí 90 Kč/h.
V neděli 27. 3. se koná den otevřených dveří, můžete si prohlédnout
školku, pro děti bude přichystaná výtvarná dílna a pohádka. Zápis proběhne 31. 3. od 15.30 hodin. Přednost mají děti, které již školku navštěvují,
další budou přijímány podle pořadníku (datum přihlášky). Volná kapacita pro
příští rok – 10 míst.			
www.montessoriskolka.cz

Miniškolka Sluníčko (Karlík)
Jsme soukromá mateřská škola, lidé nás
mezi sebou nazývají „rodinnou školkou”. Nachází se v rodinném domě uprostřed vesnice
s velkou zahradou.
Při své práci vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání, ze zásad Zdravá mateřská škola
a Začít spolu a samozřejmě ze zkušeností
učitelek z práce s dětmi. Den organizujeme
tak, aby poskytoval dostatek prostoru pro
hru, ale také slaďujeme s potřebou svobody a potřebou řádu. Podporujeme, cíleně
a promyšleně využíváme sebeučení dětí
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a učení navzájem. Učíme děti pracovat samostatně i spolupracovat s druhými. Učíme
je také nabídnout pomoc i nabízenou pomoc
přijmout.
Provoz miniškolky je od 7 do 17 h. Ceny
se pohybují od 1.140 do 7.500 Kč (+ strava).
Neodmítáme nikoho, pokud je volné místo.
Zájemci se již hlásí, vedeme pořadník. Přijímáme děti od 3 do 6/7 let. Je důležité, aby
bylo dítě aspoň trochu sociálně zdatné, pokud možno bez plen. O letních prázdninách
přijímáme i děti, které k nám jinak nechodí.
www.miniskolka-slunicko.cz

mateřské školky

Anglická školka KinderGarten (Černošice)
Školka je franchisingovou pobočkou KinderGarten, s. r. o. Je umístěna Na Vráži v moderní vile
s velkou zahradou. Vzdělávací plán je určen pro
děti od 18 měsíců i s plenami do 6 let všech
národností i bez znalosti angličtiny. Kapacita
školky je 25 dětí a ve školním roce 2011/2012
očekáváme 5 volných míst. Provoz je 7.30–
17.30 h. Děti přijímáme během celého roku,
jsou-li volná místa. Docházka je možná i jen několik dní v týdnu.
Naším záměrem je vytvořit cizojazyčné prostředí, kde se děti přirozenou a zábavnou formou učí anglický jazyk. Náš tým tvoří kvalifikovaní a zkušení učitelé a rodilí mluvčí včetně
jednoho muže. Komunikace s dětmi je vedena
téměř výhradně v AJ s přihlédnutím k potřebám
velmi malých dětí (do 3 let), u nichž je z počátku
občasné používání mateřského jazyka otázkou
pocitu bezpečí a důvěry v učitele.
Výchovně-vzdělávací program je založen na

britských osnovách a je v souladu s Rámcovým
výchovně-vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání v ČR. Organizace vzdělávání
probíhá podle stanoveného denního režimu, týdenních témat a měsíčních tematických bloků.
Vlastní výuková činnost vychází z celoročního
vzdělávacího plánu, který vytváří vedení společnosti ve spolupráci s pedagogy.
Děti jsou rozděleny do 3 tříd podle věku na
„výukovou“ část, volnočasové aktivity probíhají
společně. Odpoledne máme bohaté aktivity:
keramiku, jógu pro děti, vaření, hudební kruh
(flétna), jízdu na koni a vědecký kroužek. S podzimem jsme přidali tenisový kroužek. Novinkou
je český klub pro předškolní děti, aby byly připraveny na vstup jak do anglické, tak i do české
základní školy.
Měsíční školné: od 6.200 Kč, zahrnuje stravu, kroužky, výlety, iCare.
www.kindergarten.cz a www.skolkacernosice.cz

FOTO: archiv KinderGarten Černošice

Anglická školička KRYŠTOF (Černošice)

FOTO: archiv
KLC Kryštof

KRYŠTOF byl otevřen jako druhá pobočka jazykové školy KLC Kryštof v roce 2003. Školička
je určena dětem všech národností i bez znalosti
angličtiny od 2,5 do 7 let a nabízí celodenní vysoce kvalitní péči. KRYŠTOF poskytuje jedinečný
program pro malé skupinky dětí (max. 6) vedený
rodilými mluvčími s pedagogickým vzděláním.
Program je založený na učení mateřskému jazyku, tudíž srozumitelný všem dětem bez rozdílu.
Základem pro výuku jsou britské osnovy, Primary
English Curriculum Framework (PEFC), zpracované pro potřeby dětí předškolního věku.

Lumek – klub malých dětí
(Dobřichovice, Mořinka)
Lumek je spravován občanským sdružením
Lumen. Nabízí možnost vzdělávání dětí od
2 let. Nástup nejmenších dětí je posuzován
individuálně, hlídáme klidnou adaptaci dítěte. Děti zapisujeme podle pořadí, v jakém
se přihlašují, zapisujeme i náhradníky pro
případ, že se uvolní místo. Přijímáme děti
i v průběhu roku.
Docházka dítěte do Lumku je flexibilní
podle potřeby rodičů či samotných dětí. Pravidelná docházka dětí je cenově zvýhodněna.
Školné se pohybuje od 1.350 do 6.500 Kč,
nezahrnuje stravu. Otevřeno máme od 7.30
do 17 h.
Program Lumku vznikl na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání.
Lumek je založen na filozofii waldorfské
školky. Opírá se o poznávání změn v přírodě
a fungování přírodních zákonů. V zimě zkoumají děti sníh a krmí ptáčky, na jaře sejí semínka, v létě sbírají plody ze zahrádky a z lesa
a na podzim pečou martinské podkovy.
www.ilumen.cz

Součástí výuky jsou každoroční zimní, jarní
i letní kempy.
Školička je otevřena denně od 8 do 17 hodin.
Docházka je možná variabilní: min. 3 dopoledne,
max. celý týden. Cenová nabídka od 8.100 Kč
vč. DPH.
Na příští školní rok nabízíme 6 volných míst.
Zápis probíhá od února 2011 se zajímavými
benefity pro přihlášené do 15. 4. 2011. Pokládáme za důležité osobní setkání s dítětem a jeho
rodiči.
www.klckrystof.cz

Dětský klub
Vonoklasy
FOTO: archiv Lumek

Dětský klub ve Vonoklasech založilo občanské sdružení rodičů. Nachází se v klidné,
neprůjezdné obci Vonoklasy v chráněné krajinné oblasti, 2 km od Černošic.
Nabízí alternativu rodičům, kteří nechtějí
platit drahé soukromé školky a hledají pro
své děti menší kolektiv a individuální přístup, který zajišťuje kvalifikovaná učitelka
s asistentkou. Děti tráví svůj čas v nově zrekonstruovaných prostorách klubu. K dispozici je jim též nové dětské hřiště a prostory
profesionálního keramického studia. Hlavní
náplň programu: pravidelná četba, pobyt
v přírodě, pohybové hry, hudební a výtvarná
výchova, angličtina, keramika.
Kapacita klubu je 15 dětí ve věku 3–7 let.
Od září 2011 bude otevírací doba 8–16.30 h.
Měsíční školné bude 3.800 Kč, tato cena
nezahrnuje stravu a některé kroužky.
V novém školním roce počítáme se 3–5
volnými místy. Týden otevřených dveří proběhne od 28.–31. 3. od 9 do 11 h. Zápis
se uskuteční 23. 5.
http://dkvonoklasy.webnode.cz/
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Z černošického
hokeje
V neděli 20. března 2011 se na černošickém zimním stadiónu uskuteční již 6. ročník hokejového turnaje bratří Kobranovových, dvou nejslavnějších odchovanců
černošického hokeje. Současně s tímto
turnajem proběhne den otevřených dveří, na který jsou zváni všichni malí i velcí
příznivci ledního hokeje.
Zápas malých hokejistů
V 9.30 hodin zahájí celý hokejový den
nejmenší hokejisté svým prvním vzájemným utkáním. Na vlastní oči se můžete přesvědčit, jak se s bruslemi a hokejkou poperou děti, které se začaly hokeji věnovat
v září loňského roku. Následovat bude turnaj ostřílených borců z prvních tříd, jehož
se kromě hokejistů SK Černošice zúčastní
kluby HC Benešov, HC Klatovy a HC Sršni
Sedlčany.
Den otevřených dveří
V průběhu celého dopoledne budete
moci přímo na zimním stadionu zhlédnout
fotografie přibližující historii černošického
hokeje od roku 1936 a fotografie a video
z tréninků a zápasů malých černošických
hokejistů. Pro dětské návštěvníky dne
otevřených dveří jsou připraveny drobné
dárky. Rodičům budoucích hokejistů budou k dispozici trenéři a vedení klubu, aby
zodpověděli všechny jejich dotazy.
Dětský hokej
Na černošickém stadiónu se kvalifikovaní trenéři věnují výuce dětí již od 4 let
a hráčská základna se každým rokem
rozšiřuje. Ti nejmenší trénují 2x týdně, od
první třídy již 3x týdně. V prvním roce se
děti naučí základům bruslení, pak už se
mohou věnovat i dovednostem s pukem
a hokejkou.
Přihlásit se do hokejového oddílu mohou
kluci i holky od 4 do 10 let. Další informace
o černošickém hokeji najdete na webových
stránkách www.sk-cernosice.cz.
Přijďte zafandit, podívat se nebo rovnou
rozšířit naše řady!
Těšíme se na vás, SK Černošice
FOTO: archiv SK Černošice

Farmářské trhy v Černošicích
Se zkušenostmi z minulého roku a s podporou města Černošice připravujeme druhou sezónu
farmářských trhů u hotelu Kazín. Letos začneme na konci dubna, o velikonočních svátcích
v sobotu 23. 4. Trhy se pak budou konat ob týden, každou sudou sobotu. V Radotíně a na
Zbraslavi budou pořádat trhy také ve čtrnáctidenních intervalech, zahajují sezónu o týden dříve
(15. 4. Radotín a 16. 4. Zbraslav) a budeme se tak po týdnu střídat.
Dáváme přednost prodejcům z nejbližšího okolí a rádi poskytneme na trhu prostor i amatérským pěstitelům (chovatelům, zpracovatelům). Pokud by vás letos překvapila velká úroda
nebo kdyby včeličky byly pilnější a slepičky nesly víc, než jste čekali, můžete své „přebytky“ (ze
zahrad, chovů, domácí výroby) přijít prodat na trh.
Více informací na www.cernosicketrhy.cz, dotazy na info@cernosicketrhy.cz,
tel.: 603 153 783, 604 862 449, 604 316 775.
S přáním hojnosti						
Eva Bachiri

Za vzděláváním i zábavou do Leťánku
5. 3. od 15 h – VYPRÁVĚNÍ DEŠŤOVÉ HOLE
Interaktivní hudební pořad věnovaný zejména rodičům a dětem, kdy „posluchači“ se stávají hráči
na Orffovy i etnické nástroje (bubínky a jiné bicí
nástroje).
7. 3. od 18.45 h. – ESPERANTO – MEZINÁRODNÍ JAZYK
Doc. dr. Petr Chrdle, CSc. – místopředseda
Českého esperantského svazu, cestovatel, nakladatel, velký ekoturista, předvede nám názorné ukázky principu jazyka esperanto, vysvětlí, jak
jsou esperantisté organizováni a proč se snadno najdou kdekoliv na světě. Zájemcům poradí,
jak je možné se snadno esperanto naučit třeba
i v pohodlí domova díky kurzům na internetu.
Vstupné: 60 Kč.
13. 3. – 14–17 h. – DĚTSKÝ KARNEVAL
Rej masek pro každého, bohatá tombola,
soutěž o nejoriginálnější masku a skupinu masek.
16. 3. – 18–19.30 h. – ORGÁNOVÁ SESTAVA
CVIKŮ
Přijďte se naučit sestavu cviků dobře zvládnutelnou pro všechny věkové kategorie (rodiče,
seniory i děti od 5 let). Harmonizuje tok energie
v celém těle, rozhýbá ho a podpoří správnou
funkci všech orgánů.
12 párů cviků uvolní svaly po akupunkturní
dráze (meridiánu) příslušného orgánu podle
cyklu Pěti elementů – základů čínské medicíny.

Beseda
s Pavlem Kosatíkem
Rodinné centrum Leťánek vás zve 4. dubna
2011 od 18.45 hodin na besedu s významným
publicistou, historikem, novinářem a spisovatelem
PAVLEM KOSATÍKEM nejen nad knihou MANŽELKY PREZIDENTŮ – DESET ŽEN Z HRADU.
Ve své rozsáhlé knize vypráví Pavel Kosatík životní příběhy manželek všech československých,
resp. českých prezidentů, které stály po boku
svých mužů. Na jejich životních příbězích sleduje každodennost „velkých dějin“, jež reprezentují prezidenti. Nové, významně přepracované
vydání končí kapitolou věnovanou Livii Klausové.
Beseda se koná v sále U Kafků v Letech.
Více na www.letanek.cz
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FOTO: archiv Leťánek

Každý element je zastoupen dynamickým a protahovacím cvikem.
Cena: 100 Kč (děti 50 Kč)
30. 3. – 18–20 h. – AUTOMATICKÁ KRESBA
aneb S pastelkou poznej sám sebe
Přijďte si namalovat, co cítí vaše podvědomí.
Nemůžete se rozhodnout ze dvou či více variant
pro tu správnou? Namalujte si je!
Cena: 120 Kč (děti školního věku 80 Kč)
Lektorka: Hanka HŘÍBALOVÁ, akreditovaná
masérka a studentka Darja Shiatsu School, terapeutka reiki, akreditovaná instruktorka fitness
a kulturistiky, kurz pilates v Sabongui Pilates
Academy.
Všechny uvedené akce probíhají v sále U Kafků v Letech.

ARARAT

nový diskusní & volnočasový klub pro
mladé (15+)
Hledání toho, na čem záleží, co zažíváme, co
řešíme, o čem se mluví, o čem se nemluví,
tvůj názor, jeho názor, její názor, pohled bible.
Diskuse na základě úspěšného seriálu České televize Exit316. Nejbližší promítané díly:
5. 3. Rodiče; 12. 3. Úspěch; 19. 3. Samota;
26. 3. Kluci a holky; 2. 4. Smysl života. Součástí klubu jsou také stolní hry, workshopy,
ping-pong, filmy, zvláštní hosté aj. V prostorech modlitebny Církve bratrské v Černošicích na Vráži každou sobotu 17–19 h.
Kontakt: www.cb.cz/cernosice/ararat;
mirekklimes@gmail.com.
Mirek Klimeš

z města a okolí

Co chystají na březen v Mraveništi
FOTO: archiv
MC Mraveniště

• čt 3. 3. Povídání o pejskovi, hafací písničky,
chlupaté tvoření a samozřejmě jedna pohádka od psí boudy.
• pá 4. 3. Co se děje v trávě? Povídání o včelkách, beruškách, mravencích a jedné veselé
housence.
• čt 10. 3. Krtečkové mraveniště – máte rádi
pohádky o krtečkovi? Tak se na jednu takovou přijďte podívat!
• pá 11. 3. Dopravní mraveniště – Haló, pane
řidiči, na červenou stát!
• čt 17. 3. Volná herna
• pá 18. 3. Ovečka Pepina – pojďte si s námi
zacvičit, zazpívat a pak vytvořit pro ovečku Pepinu krásný chundelatý kožíšek.
• čt 24. 3. Vstávej semínko holala, bude
z tebe kytičková zábava, květinové povídání,
pohádka i tvoření.
• pá 25. 3. Jaro je za dveřmi a my si ho pěkně
vymalujeme na louce plné barevných kytiček.
• čt 31. 3. Probouzení jara – zpívání, tancování a jarní veselí. Děti budou sázet čočku
a fazole a malovat barevné kytičky.

• pá 1. 4. Aprílové mraveniště aneb Jak děti
pekly dort jako pejsek a kočička.
Jak to u nás chodí
Mateřské centrum Tam Tam Mraveniště je
klub určený k setkávání dětí předškolního věku
a těch, kteří o ně pečují. Scházíme se v komunitním centru MaNa v Černošicích (Komenského
ul. č. p. 2018 – naproti kostelu). Každý čtvrtek
od 9 do 11 hodin přicházejí maminky a tatínkové
s miminky a dětmi do dvou let věku. V pátek od
9 do 11 hodin se koná setkání dětí od 2 do 5 let
a jejich rodičů.
Dvouhodinový program začíná v 9 hodin
společným hraním. V 9.30 hodin se scházíme
v kruhu k vzájemnému uvítání, zpívání, cvičení
nebo poslouchání pohádky. Pak následuje svačina a v 10.30 hodin je pro starší děti připravena
výtvarná aktivita.
Co je Mraveniště
Mateřské centrum je dobrovolnická organizace založená na principu svépomoci a vzájemné
služby, poskytující společenství, solidaritu a otevřenost všem nově příchozím. Budeme rádi, pokud budete mít chuť podílet se na chodu MC, ať
už vymýšlením a organizováním jednorázových
akcí, získáváním prostředků na provoz nebo
sháněním hraček a potřeb na tvoření. A pokud
máte představu, jak rozšířit služby MC a zároveň
i chuť se do toho pustit, pak voláme jednohlasně
hurá!
Doufáme, že pro vás mateřské centrum Tam
Tam Mraveniště bude místem, kde se budete
cítit vítáni a kde naleznete prostor pro hru, vzájemné naslouchání, výměnu zkušeností a snad
i nové přátele.
Na provoz MC Mraveniště přispívá město Černošice, kterému tímto děkujeme za podporu.
Kontakt: mraveniste@seznam.cz,
603 283 939, 603 200 569
Více informací
na: http://www.tamtammraveniste.estranky.cz
Lenka Divišová

Přivítejte jaro s Fabiánkem
Dobřichovické Rodinné centrum Fabiánek nabízí kroužky pro předškolní děti za doprovodu rodičů, víkendové akce pro celé rodiny a vzdělávací
kurzy pro dospělé.
Pro děti od 2 do 3 let připravujeme kroužek
Hrátky a tvoření (pondělí od 10 h.) – hrajeme si,
cvičíme, zpíváme a tvoříme různými výtvarnými
technikami z různých materiálů.
Každé úterý se od 10 hodin konají Hrátky
s batolátky – setkávání a cvičení rodičů s dětmi
od 10 měsíců do 2 let – jednoduché cvičení,
zpívání, říkanky a básničky i drobné výtvarné
aktivity.
Jak se dělá…? Také slyšíte každou chvilku
tuto otázku? Pokud ano, přijďte si pro odpověď
do Fabiánka. Kroužek Jak se dělá…? je určen
pro děti od 3 let a probíhá vždy ve čtvrtek od
9 hodin. Na každé hodině si povídáme o jednom
tématu a vyrobíme si nějakou drobnost. Už jsme
si odpověděli např. na otázky „Jak se dělá papír,
sklo, dům, cirkus, móda…“

Dospělí mohou zavítat do hodin angličtiny
s možností hlídání dětí nebo se vzdělávat v počítačových dovednostech v rámci kurzu S Fabiánkem na síti aneb Počítač pro dříve narozené.
Připravujeme i Vítání jara. Se zimou se společně rozloučíme v sobotu 19. března od 15 hodin u řeky Berounky pod zámkem.
Více informací na www.rcfabianek.estranky.cz
Libuše Stupavská
FOTO: archiv
RC Fabiánek

Z vašich reakcí
„Masopustní ozvěny“
aneb Jedovatá slina matematická
Když se před pár týdny poprvé sešla
mokropeská masopustní společnost, aby
se poradila, jak naložit s jeho již 23. ročníkem, překvapil nás náš mladý (ale věru
čiperný) principál tím, že rovnou přinesl
a rozdal text masopustního vystoupení.
Ve druhé větě stálo: „Před třiadvaceti lety
se před vás poprvé po létech postavili ...“.
Nenapadlo mě v té chvíli nic vtipnějšího,
než poznamenat, že sice konáme 23. ročník, ale ten první byl před lety dvaceti dvěma. Kdybych jen tušil, kolik zla napáchá
ve svém důsledku mezi zasloužilými masopustníky takováto nevinná rýpavost, kterou
lze omluvit snad jen mou profesní matematickou úchylkou, jistě bych byl pomlčel.
Přátelé, vězte, že letos se v naší obci konal
masopust potřiadvacáté, a nikoli podvaadvacáté, jak vyšlo v upoutávce v minulém
čísle IL. A není to nepodstatné, protože
málokde začali s novodobým masopustem
před rokem 1989, my však ano.
Popel na hlavu si nasypal:
Jaroslav Janda, člen masopustní družiny

Výzva
pro seniory
– muže
V černošickém Sokole cvičí ženy seniorky
už třikrát týdně, protože zájem je tak velký,
že se najednou do tělocvičny nevejdou.
Cvičící seniory zatím nemáme. Přesto se
domníváme, že by se mohla v Černošicích najít skupinka „odrostenců“, kteří by
se rádi sešli při společném cvičení. Vždyť
dobrá fyzická kondice je základem spokojenosti a tu lze získat právě vhodným pohybem. Samozřejmě nepředpokládáme, že
byste provozovali gymnastiku, jaká se kdysi v Sokole v mužských kategoriích cvičila.
Avšak rozcvičku, nějaké zdravotní cviky,
míčové hry, třeba volejbal, fotbálek nebo
nohejbal, na to byste si třeba troufli.
Tělocvična je v odpoledních a večerních
hodinách plně obsazena, ale dopoledne
by se ještě místo našlo. Stačí dát dohromady partu alespoň pěti až šesti zájemců,
dohodnout se na termínu a vybrat ze svého středu někoho, kdo by se cvičení ujal.
Náplň cvičebních hodin by byla čistě věcí
dohody. Finančně by vás cvičení v Sokole
nezruinovalo. Pro důchodce je roční příspěvek 600 Kč pro seniory starší 65 let
a 800 Kč pro ty mladší.
Pokud vás tato výzva oslovila a máte
o cvičení seniorů zájem, hlaste se u Hanky
Fořtové co nejdříve (tel. 251 410 449).
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Jak to bylo s Černošickým mlýnem
Dalším zajímavým místem Černošic se staletou historií je bývalý mlýn a dnes
elektrárna na Bluku. První písemná zmínka pochází již ze 14. století (r. 1324).
Na počátku 20. století se o toto místo začali zajímat přední historici a archeologové a ani oni se
neshodli na tom, kam Bluk umístit. Mohl být pod
Kazínskou skálou, kde se říká na Hrádku, nebo
na místě dnešního zrušeného mlýna nad jezem,
nebo i jinde.

-- Jeden z prvních pohledů na mlýn
v Dolních Černošicích. Na levém břehu
řeky je hostinec u Ptáčníků. --

-- Lomený jez --

-- S malou machanizací a nedostatkem pracovníků, kteří odešli na
bojiště 1. sv. války, dokončil v roce
1919 pan Brož přestavbu lomeného jezu na rovný. Tím se o pár
centimetrů zvýšila hladina řeky
a mohly být dány do provozu dvě
Francisovy turbíny. Proudem byly
zásobeny Horní a Dolní Černošice, vilová čtvrť v Mokropsech a
Zbraslav. Strach z konkurence vedl
majitele elektrárny v Dolních Mokropsech k tomu, že podal žalobu
k soudu, že zvýšená hladina narušuje chod jeho elektrárny. Na tak
velkou stavbu si pan Brož musel
vzít půjčku. Jeho vnuk vzpomíná,
že poslední peníze splatili těsně po
jeho smrti v roce 1947. --

20

Bluk původně nebyl mlýn, ale tvrz, která patřila ke královskému hradu Karlštejnu. A podle
pověsti místní zeman měl za povinnost připravit
pohoštění pro krále Karla IV, když z pražského
hradu jel na Karlštejn. Odpočíval pod košatou
lípou na Vráži (u dnešní samoobsluhy), která
byla orientačním bodem pro celé okolí. Když
lípa zestárla, byla vysazena nová. Tak tomu bylo
po staletí, ale už není. Ta poslední, krásná 80 let

stará Švehlova lípa byla vyrvána ze země, „přesazena“ na smetiště a „moderní“ člověk postavil
jako orientační bod Centrum Vráž.
V 16. století se Bluk stal spolu s Dolními Mokropsy majetkem zbraslavských kněží, cisterciáků. Když se tvrz změnila na mlýn, co jej pohánělo, snad vedlejší rameno Mže nebo potok?
Do dnešního koryta se totiž řeka převedla až po
povodni po roce 1799.
Podle archeologických průzkumů jsou zbytky
staveb a dvou rybníků za hotelem Slánka. Práce
nepokračovaly, pozemek byl soukromý, a není
známo, co vše se pod zemí skrývá.
Švarcava nebyl ubohý vysychající potok
jako dnes. Na své cestě poháněla 3 mlýny:

z historie

-- Elektrárna i mlýn byly znárodněny po roce
1946. Elektrárna přestala pracovat a ve mlýně se míchala krmiva pro zvířata v zoo. Celý
objekt chátral. Po roce 1989 byl majetek
vrácen potomkům pana Brože. Ti neměli
peníze na opravu a celý objekt prodali.
Vystřídalo se několik nových majitelů a nyní
je opravená elektrárna znovu v provozu. --

pod Roblínem, pod Třebotovem a v Solopiskách. Nebyl za Slánkou také mlýn? A kam se
Švarcava vlévala, když zde Berounka netekla?
Z kronik známe i jména některých mlynářů.
Do roku 1774 jím byl Jiří Kotaška, který mlýn
prodal za 4500 zlatých. Byl otcem dvou zbraslavských klášterních kněží, nechal přestavět
černošický kostel a je pravděpodobně pochován pod pravým postranním oltářem. Postavil
také kapličku nad jezem jako dík za záchranu
dcery před utonutím.
Dalším byl Jan Svoboda (1760–1849), který dal pro černošický kostel ulít tzv. Konstituční zvon, protože vyzváněl, když byla vyhlášena
konstituce a zrušena robota. Za 1. sv. války byl
zrekvírován a roztaven na zbraně.
V roce 1890 byl mlynářem Jan Traub, který
rozebral zdivo Hrádku na Kazíně a z kamenů postavil stodolu nad náhonem. Jeho syn z nešťastné lásky spáchal sebevraždu v místech, kde se
pod Černošicemi říká Na Vírku. Před 1. světovou válkou vlastnila mlýn rodina Jiráskových.

-- Jako nouzový zdroj,
pro případ poruchy
vodní elektrárny, byla
postavena dieselelektrárna, kterou pravděpodobně vyrobila pražská
továrna Kolben-Daněk.
Díky dokonalému chodu
obou Francisových turbín, nemusela být nikdy
použita. Při zkušebním
provozu bylo zjištěno nadměrné chvění
celého zařízení, které by
narušilo budovu. Taky
spotřeba nafty byla
obrovská. --

V roce 1917 koupil mlýn Jan Brož (1880–
1947), člověk velmi podnikavý a pokrokový. Narodil se v rodině obchodníka z Kralup nad Vltavou. Jako mlynář začínal v Horních Přívarech.
V roce 1919 přebudoval původní lomený jez
na rovný, tím zvýšil hladinu řeky a mohl malou
turbínu pohánějící mlýn přestavět na velkou vodní elektrárnu se dvěma Francisovými turbínami.
Vystavěl elektrorozvodné sítě a elektřinou zásoboval Zbraslav, Horní a Dolní Černošice a vilovou část Mokropes podle trati. Jako nouzový
zdroj vybudoval dieselelektrárnu.
Konec prosperujícího podniku udělalo až znárodnění po 2. světové válce. Při povodni v březnu
1947 pan Brož onemocněl a zemřel. Komunisté elektrárnu zrušili, ve mlýně byla vybudována
mísírna krmiv pro zoo a dieselelektrárna byla rozebrána a převezena do jakési továrny. Dnes je
elektrárna po opravě znovu v provozu a dodává
proud do sítě, ale patří novým majitelům.
Milena Křížová
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Přehled kulturních akcí na rok 2011
Březen
5. 3.
Dětský karneval Sokola Černošice  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
5. 3.
Ples sportovců – Sokol Černošice + SK Černošice  .  .  .  .  . 
11. 3.
Tereza Rajnincová & Groove Inn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
13. 3.
Princezna na hrášku – Dřevěné divadlo  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
16. 3.
Fabio Delvo Quartet (I)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
16. 3.
Duo virtuosů – V. Mácha/klavír, R. Hranička/housle  .  .  .  . 
27. 3.	Ivan Kraus: Víkend, divadelní hra  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
(Club Kino, vstupné 100 Kč)   .  . 
(Club Kino, vstupné 70 Kč)   .  .  . 
(Club Kino)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
(sál ZUŠ, Střední 403)  .  .  .  .  .  .
(Club Kino)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

14.00
20.00
20.30
16.00
20.30
18.30
20.00

Duben
5. 4.
13. 4.
17. 4.

Melanie Scholtz Quartet (JAR)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  (Club Kino)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20.30
Audiovizuální přednáška 20. století II  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  (sál ZUŠ, Střední 403)  .  .  .  .  .  . 17.30
Divadlo pro děti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  (Club Kino, vstupné 70 Kč)   .  .  .  16.00

Květen
1. 5.
Májové slavnosti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
8. 5.
Princezna koloběžka: pohádka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
16.–22. 5. Festival Jazz Černošice 2011  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
29. 5.
Dětský den v Clubu Kino k Mezinárodnímu dni dětí  .  .  .  .
31. 5.	O Balynce, dobrém štěněti a třídě nízkých kamarádů  .  .  . 

(Masopustní náměstí)
(Club Kino)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16.00
(Club Kino + celé město)
(Club Kino + Sokol)
(Club Kino)

Červen
4. 6.
10. 6.
24.–25. 6.

Královský průvod  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (hřiště u Betonárky)
Juicy Frak – desetičlenný funk & groovy band  .  .  .  .  .  .  .  (Club Kino)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20.30
Výstava keramiky firmy Pohodart  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (ZŠ Černošice, Komenského ulice)

Srpen
13.–14. 8.
20. 8.

Černošická Mariánská pouť  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  (Komenského ulice, u kostela)
Řecký večer s Marthou a Tenou  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  (Club Kino)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20.30

Říjen
9. 10. 	Irena Budweiserová  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  (Kostel Nanebevzetí Panny Marie) 18.00
21. 10.
Vladimír Mišík a ETC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  (Club Kino)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20.30
30. 10.
Walter Fischbacher trio (USA, HR, D)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (Club Kino)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20.30

Listopad
4. 11.
6. 11.
11. 11.

Žalman a hosté  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (Club Kino)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20.30
Teátr Víti Marčíka – divadlo pro děti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  (Club Kino)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16.00
Big Band VOŠ KJJ a Milan Svoboda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  (Club Kino)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20.30

Prosinec
8. 12.
10. 12.
16. 12.

Tomáš Kočko & Orchestr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  (Club Kino)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20.30
Adventní trhy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (Komenského ulice, u kostela) od 8.00
Golden Big Band Prague – galakoncert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  (Club Kino)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20.30

Více informací najdete na www.mestocernosice.cz a www.clubkino.cz
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Ivan Kraus: Víkend aneb divadlo v Club Kinu
Odbor kultury vás srdečně zve v neděli 27. března od 20 hodin do Club Kina v Černošicích
na hořkou komedii z kuchyně i ložnice manželů středního věku od Ivana Krause – VÍKEND.
Účinkuje Divadelní společnost Křoví.
Je to hra se zpěvy, pohyby, kočičkami, pejsky,
zajíčky i kávičkami, o nevěře a věře, o vině a nevině, o tom, že každá/ý máme někdy potřebu
změny, ne každá/ý ji unese, ne každá/ý začne
měnit ze správného konce, a někdo dokonce
zjistí, že ne každá změna je k lepšímu a že pejskům, veverkám, zajíčkům a kočičkám vládnou
pudy, ale lidi si můžou vybrat. A také o tom, jak
se ze zajíčka stane opelichaný pes a z kočičky
jepice… Také o potřebě úniku z téhož, potřebě
změny, vzrušení i nejistoty.
Zkrátka genderově celkem korektní divadlo
na divadle o některých méně korektních věcech i některých druhých z nás… Proč si muži
pořizují milenky? Proč si ženy pořizují milence?
Jak dlouho vydrží zamilovanost? Jak dlouho se
dá v klidu podvádět? Je dobré přiznat nevěru?
Je dobré odpustit nevěru?

Akce v prostorách
ZUŠ Černošice
Přijďte si vychutnat krásnou hudbu Bohuslava Martinů. Vystoupení se koná ve
středu 16. 3. v 18.30 hodin v sále ZUŠ
Černošice, Střední ul. 403. Účinkující:
Roman Hranička (housle) a Václav Mácha
(klavír).
O měsíc později, ve středu 13. 4., proběhne v sále ZUŠ audiovizuální přednáška 20. století, tentokrát na téma móda
30.–40. let 20. století, „art deco“, Jaroslav
Ježek a Osvobozené divadlo. Přednáška
začíná v 17.30 hodin.

Vstupné 100 Kč

Jazzový koncert
MELANIE SCHOLTZ

Princezna na hrášku
V neděli 13. 3. od 16 hodin je v Club Kinu
připraveno divadlo pro nejmenší diváky. Těšit
se můžou na pohádku Princezna na hrášku.
Dramatizace pohádky H. Ch. Andersena je
dílem Vlasty Špicnerové. Výprava a režie
Jana Hrubce.
Známá pohádka o zkoušce, zda je princezna pravá, či falešná, je rozšířena o rodinné téma – maminka (stará královna) nechce

ještě svého synka (prince) oženit, a tak jí přijde vhod, že se mu nedaří přivézt ze světa tu
„pravou – opravdovou princeznu“. Problém
nastává, když jednoho deštivého večera na
hradní bránu zabouchá „pravá princezna…“
Představení trvá 30 minut, následuje loutkářská dílna pro děti. Účinkuje Dřevěné divadlo a Jan Hrubec.
Vstupné 70 Kč

Hledáme kronikáře
Město Černošice hledá externího spolupracovníka, který povede městskou kroniku.
V případě zájmu kontaktujte Pavla Blaženína, vedoucího Odboru kultury,
tel. 251 081 538, mobil 602 200 817, e-mail: pavel.blazenin@mestocernosice.cz

Odbor kultury vás zve v úterý 5. 4. od 20.30
hodin do Club Kina na hudební bonbónek v podání MELANIE SCHOLTZ QUARTET (JAR).
Melanie pochází z hudební rodiny, od pěti let
se učila na piano, od 16 let soukromě studovala
zpěv. V roce 1997 zahájila školní studia zpěvu
(College of Music na Univerzitě Kapského Města), jež absolvovala v roce 2000 v oboru „operní a jazzová pěvkyně“. V roce 2002 Melanie
Scholtz vyhrála cenu „Best Jazz Vocalist“ v kategorii tradičního jazzu. V letech 2004–2005
byla lektorkou jazzového zpěvu na domovské
univerzitě (University of Cape Town) a aktivně
podporovala dílny a workshopy mladých či začínajících jazzmanů.
V roce 2006 vydává své debutové album
s názvem „Zillion Miles“. Melanie je zde skladatelkou textů i hudby. V roce 2009 nahrála své
druhé CD s norským trumpetistou a producentem Olem Jornem Myklebustem.
Během své kariéry zpívala ve Španělsku, Portugalsku, Nizozemí, Maroku, Norsku, Švédsku
a Rakousku, spolupracovala s mnoha hudebníky různých občanství i národností. Kromě spolupráce s celou jihoafrickou jazzovou špičkou
je třeba jmenovat norskou kapelu Inkala, belgického pianistu Jacka van Polla a dvě jazzové
veličiny, kterými jsou dodnes Al Jarreau a Joe
McBride.
Vstupné 150 Kč
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Do Černošic zavítá
legendární kytarista Adam Bomb
V sobotu 12. 3 od 20.30 hodin vystoupí
v Club Kinu Adam Bomb. Tento newyorský
dirty rock‘n‘rollový kytarový střelec a ekvilibrista, showman non plus ultra, kytarista schopný
podpálit pódium, který si zahrál s Kiss, Chuckem Berrym, Billy Idolem, Metallicou nebo
AC/DC, se na svém šíleném turné napříč
Evropou zastaví v Club Kinu, aby spolu

Tereza Rajnincová
& Groove Inn
Odbor kultury vás srdečně zve v pátek
11. 3. od 20.30 hodin do Club Kina na
koncert kapely Groove Inn, která hraje
ve složení Tereza Rajnincová (SK) – zpěv,
Jan Bálek – piano, syntezátor, Karel Bárta – kytara, Michael Krásný – baskytara,
Ondřej Pomajsl – bicí. Pražská formace
Groove Inn se se svou hudbou pohybuje
na rozhraní mezi jazzem a popem. Tato
energií nabitá kapela hraje vlastní repertoár, ale též jazzové úpravy hitů, například od
Stevie Wondera či Stinga.
Nepřeslechnutelným zářivým diamantem
bandu je hlas mladé slovenské zpěvačky
Terezy Rajnincové. Tereza je bezesporu
nejtalentovanější mladá zpěvačka současné domácí jazzové scény s příjemným
hlasem a kultivovaným projevem. Pozadu
nezůstává ani kvarteto hravých muzikantů,
kteří si na české hudební scéně právě vytvářejí pevné a nezaměnitelné místo.
Více na: www.myspace.com/groovein
Vstupné 100 Kč

se svými vykutálenými kumpány a bratry v tripu nejenom odzkoušel klubovou protipožární ochranu, ale především předvedl nářez hodný svého jména.
Pódium mu bude zahřívat neméně slavná
rocková legenda Lokomotiva Planet v čele
s Vláďou Dvořákem, takže, hasiči a rockeři,
máte nejvyšší pohotovost!

Club Kino rozezní saxofony
FABIO DELVO QUARTET
Odbor kultury vás srdečně zve ve středu
16. 3. od 20.30 hodin do Club Kina na
skvělé česko-italské kvarteto se dvěma saxofony vedené Italem Fabiem Delvem a Moravanem Radimem Hanouskem. Kvarteto hraje
ve složení Fabio Delvo (Itálie) – soprán a alt
saxofon, Radim Hanousek – soprán a tenor
saxofon, Marián Friedl – kontrabas, Martin
Kleibl – bicí.
Fabio Delvo je autorem skladeb vycházejících z moderního jazzového groove – přirozeně se nabízí srovnání se Stevem Colemanem. Souzvuk dvou saxofonů nad parádně
pulsující rytmikou vytváří společný prostor pro
humor i expresivitu, blues i swing. Fabio Delvo je výrazný italský alt a soprano saxofonista.
Studoval u významných světových hráčů jako
Steve Lacy, David Liebmann, Joe Zawinul,
Gary Burton, Johnny Griffin. V současnosti
učí saxofon a improvizaci ve Varese.
Více na: www.myspace.com/delvofabio
a www.myspace.com/radimhanousek
Vstupné 140 Kč

Nepálský honorární konzul v Dobřichovicích
– aneb Pozvánka na vernisáž
V rámci Nepálského týdne, který pořádá Základní škola a mateřská škola Všenory ve
Všenorech a v Dobřichovicích v posledním březnovém týdnu u příležitosti Roku turistiky na podporu zlepšení ekonomické situace Nepálu, vyhlášeného nepálskou vládou,
přivítáme na vernisáži fotografií z nepálských hor honorárního konzula Nepálu, pana
Ing. Rajendra Shresthu.
Fotografie z nepálských hor k nám na dobřichovický zámek přiveze Česko-nepálská společnost z Moravy. Vernisáž proběhne v pondělí
28. 3. 2011 od 16.30 hodin. Výstavu zahájí
nepálský honorární konzul a v krátké prezentaci nás také seznámí se svou zemí. V rámci této
vernisáže bude každý z návštěvníků moci nasypat kousek Ganeshovy mandaly, zaposlouchat
se do nepálské hudby, ochutnat občerstvení
nepálského charakteru, které připraví žáci všenorské školy. Kromě velkoformátových fotografií
samotné výstavy budou v předsálí ke zhlédnutí
také výtvarné práce dětí ze Všenor a z Dobřichovic související s Nepálem. Výstava potrvá
do 8. 4. 2011.
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Připraven je také doprovodný program:
• výtvarná dílna pro rodiče s dětmi v dobřichovické škole – výroba Ganéši pro štěstí
• doprovodný program pro rodiny s dětmi,
2. 4. 2011, Všenory
Celý Nepálský týden pořádá Základní škola
a mateřská škola Všenory ve spolupráci s Česko-nepálskou společností a Technickým muzeem v Brně, zároveň s dalšími spolky a organizacemi našeho regionu (např. ZUŠ, Občanské
sdružení pro Všenory, o. s. Lumen).
Přijďte také, jste zváni!
Podrobnosti najdete na www.skolavsenory.cz.
R. Bartoníčková

kultura

Březen – měsíc čtenářů
Milí čtenáři, jako by to bylo včera, co jsme vítali
nový rok, a už k nám pomalu přichází první jarní měsíc. Březen je už léta spojován s knihou.
Dlouho býval Měsícem knihy (1955–1989),
pak Měsícem internetu a knihy (1998–2008)
a od loňského roku je Měsícem čtenářů.
Hlavním cílem této akce je propojit čtenáře,
organizace a instituce zabývající se psaným
slovem, četbou a čtenářstvím ke společné aktivitě a dát o sobě vědět. Oslovit a pozvat do
knihovny všechny, pro něž návštěva knihovny
bude návštěvou první – a doufáme, že ne i tou
poslední.
Od 1. 3. do 31. 3 budou v knihovně probíhat tyto akce:
• Akce pro seniory – seznámení a využití internetu
• Rychle si najdu něco ke čtení – orientace
v on-line katalogu
• Odpuštění poplatků za pozdě vrácené knihy

• Registrace nových čtenářů zdarma
• Každé úterý a čtvrtek pozvánka pro naše
školáky a paní učitelky
• Výtvarná soutěž pro děti na téma: Moje oblíbená postava z knížky
• 3. kolo knihovnické tomboly o knížky (pouze
pro registrované dětské čtenáře)
• V týdnu od 7. 3. do 11. 3. proběhne Týden čtení. Zveme všechny děti, aby nám,
rodičům či prarodičům přišly přečíst něco
z knížek Václava Čtvrtka, od jehož narození
uplyne 4. dubna 100 let. Vydejme se tedy
společně za loupežníkem Rumcajsem, vílou
Amálkou a dalšími hrdiny jeho pohádkových
knížek. Každý čtenář dostane malou sladkost.
• Vyhlášení největšího čtenáře za rok 2010
• V sobotu 26. 3. proběhne den otevřených
dveří. Je určen pro všechny, kteří přes týden nemají čas. Otevřeno bude od 9 do 12
hodin.

Projekt Škola naruby
Knihovna v Černošicích se letos poprvé zapojila do projektu Škola naruby, který organizuje Klub dětských knihoven SKIP. Jeho smyslem je podpora dětského čtenářství a svým
konceptem je zaměřen na čtení v rodině.
Akcí chceme oslovit nejen děti, ale hlavně
jejich rodiče, prarodiče a další dospělé, kteří mají smysl pro humor a jsou ochotni věnovat dětem svůj čas. Nabízíme vám čtenářské
deníčky, do kterých každý den doplníte vše,
co společně přečtete, čas, který jste čtení
věnovali, i známku, kterou malý posluchač
ohodnotí Váš výkon. V deníčku je také prostor
pro dětské obrázky inspirované četbou nebo
poznámky a pochvaly. Kdo bude mít zájem,
může si deníček u nás vyzvednout. Na konci
roku budou nejlepší čtecí rodiny odměněny
knihou.
Irena Šilhánková
knihovnice

Nové knížky v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie :
BRABCOVÁ, Zuzana: I doktor je jen chlap
– povídky;
CURY, Augusto: Prodavač snů – filozofický román, bestseller brazilského autora, uznávaného
lékaře a univerzitního profesora;
EBERSHOFF, David: Dánská dívka – románové zpracování skutečného příběhu malíře Einara
Wegenera a jeho manželky Grety začíná nevinnou prosbou o pomoc, aby se na dalších stránkách rozvinulo ve strhující vyprávění o neobvyklé
lásce, osobní svobodě a odvaze vzepřít se obecnému mínění;
HARROD-EAGLES, Cynthia: Dynastie Morlandů. Padlí králové – již 32. díl líčí osudy rodiny na sklonku první světové války;
HOLCOVÁ, Milena: Romance na tři doby –
milostný příběh tří osob, zralé ženy, mladého
muže a manžela workoholika;
MÜLLER, Herta: Rozhoupaný dech – svědectví o životě rumunských Němců, deportovaných
do sovětských pracovních táborů ještě před koncem 2. světové války. Zatím poslední román loňské držitelky Nobelovy ceny za literaturu;
RENČÍN, Pavel: Nepohádka – prvotina autora,
hlavními hrdiny jsou novinář Jáchym a jeho malý
syn Petr, který v nemocnici pomalu umírá na
leukémii. Zatímco Petr nevzdává svůj boj na lůžku, jeho otec s přispěním náhody bojuje o jeho
uzdravení poněkud netradičními prostředky. Na
scéně se totiž objevují skřítkové, s jejichž pomocí
se mohou problémy vyřešit;
SEPÚLVEDA, Luis: Stín někdejšího času –
román je plný humorných a groteskních situací.
Otevírací doba v knihovně:
Pondělí: 9.00–11.30; 12.30–18.00
Středa: 9.00–11.30; 13.00–19.00
Čtvrtek: 		
12.30–16.00
Pátek: 9.00–11.30

Vypráví příběh tří bývalých levičáků, kteří po Pinochetově puči museli uprchnout do exilu, setkávají se znova po pětatřiceti letech po návratu
domů.

Naučná literatura :
Příručka pro člena zastupitelstva – aktuálně
vydal Svaz měst a obcí ČR. Praktický průvodce
může všem čtenářům usnadnit orientaci ve všech
oblastech veřejné správy;
FOSAR, Gradina: Fakta o převtělování – strhující text o reinkarnaci a o stopách minulých
existencí v současném životě prokazuje, že
konkrétní lidé, jímž byly transplantovány orgány
zesnulých, vykazují některé vlastnosti, které byly
typické pro jejich dárce;
GEISE, Gernot: Potopa ve starém Egyptě
– autor zkoumá záhady spojené s egyptskými
pyramidami a zpochybňuje řadu názorů uznávaných egyptologů;
HRADIL, Radomil: Lidstvo na rozcestí – kniha podrobně popisuje působení televize a mobilních telefonů na člověka, jeho tělo, duši a ducha.
Ukazuje skutečné pozadí teroristických útoků
z 11. září 2001 v New Yorku;
TEPPERWEIN, Kurt: Jak si zachovat mládí –
autor sbíral poznatky na toto téma po dobu 30
let. V této knize shrnuje, co všechno je pro udržení zdraví důležité: výživa, vitamíny, rovnováha
kyselin a zásad v těle, pozitivní mysl, zdravý pohyb. Nepostradatelný rádce pro ty, kdo si chtějí
zachovat zdraví a být fit až do vysokého věku;
SLOUPOVÁ, Miroslava: Rok s krtkem – náměty pro práci s předškolními dětmi, hra a proži-

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

tek představují nejefektivnější způsob předávání
informací a osvojování nových poznatků. Princip
učení hrou vyzdvihuje také tato publikace, nabízející ve 23 kapitolách konkrétní a detailně připravené náměty pro práci s dětmi podle čtyř ročních období. Knihu ocení učitelky MŠ i rodiče.

Pro děti a mládež :
AWDRY, W.: O mašince Tomášovi – 14. příběh o mašince Tomášovi a jeho kamarádech;
GIEBKEN, Sabine: Černý měsíc – příběh
o koních;
KLUDAS, Arnold: Co – jak – proč. Lodě
– knížka provede čtenáře od vzrušující doby
plachetnic až k dnešnímu grandióznímu vývoji
techniky, přiblíží například rozvoj parníků, stavbu
chladírenských nákladních lodí, obrovských ropných tankerů;
PEZ, Alberto: Tajný život blech – ocení všichni
– malí i velcí – milovníci koček. Kocour Antonio
vás pobaví ve svém boji proti invazi blech, se kterými nakonec dokáže nalézt řešení situace;
ÜBERLACKER, Erich: Co – jak – proč. Měsíc
– co jsou měsíční moře, jak vzniká příliv a odliv,
proč ze Země vidíme stále tutéž polokouli Měsíce. Odpovědi se dozvíte v této knize;
WERICH, Jan: Deoduši – Werichovy bajky
a pohádky z autorova posledního tvůrčího období.
Městská knihovna v Černošicích vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti na téma:

Moje oblíbená postava nebo
pohádková bytost z knížky
Obrázky označené jménem, adresou a věkem přineste do konce března do Městské knihovny. Vítěze odměníme knihou.
Irena Šilhánková, knihovnice
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USA / 2010 režie: P. Weitz
98 min
VSTUP: 70,- Kč 20:00
Hrají: Robert De Niro, Ben Stiller, Owen Wilson, Dustin Hoffman, Barbra Streisand ... hod
Na začátku se Greg musel poprat se svým budoucím tchánem, potom
následovalo setkání rodičů a nyní k tomu ještě přibude výchova dvou pětiletých
dvojčat. Film volně navazuje na veleúspěšné dva předchozí díly
Fotr je lotr a Jeho fotr, to je lotr!

FOTŘI JSOU LOTŘI

USA / 2010 režie: D. Fincher 120 min VSTUP: 70,- Kč

LIVE

20:30
hod

hitů např. od Stevie Wondera či Stinga. Nepřeslechnutelným zářivým
diamantem bandu je hlas mladé slovenské zpěvačky Terezy Rajnincové, která
je bezesporu nejtalentovanější mladá zpěvačka současné domácí jazzové scény
s příjemným hlasem a kultivovaným projevem.
Srdečně zve město Černošice

20:30
hod
non plus ultra, kytarista schopný podpálit pódium co si zahrál s Kiss, Chuckem
Berrym, Billy Idolem, Metallicou, nebo AC/DC se na svém šíleném turné napříč
Evropou zastaví v Clubu Kino, aby spolu se svými vykutálenými kumpány
a bratry v tripu nejenom odzkoušel klubovou protipožární ochranu, ale především předvedl nářez hodný svého jména.
Pódium mu bude zahřívat neméně slavná rocková legenda Lokomotiva Planet
v čele s Vláďou Dvořákem, takže hasiči a rockeři máte nejvyšší pohotovost!
Rock like fuck!

12.3. ADAM BOMB + LOKOMOTIVA PLANET
VSTUP: 120,- Kč
so
Newyorský dirty rock'n'rollový kytarový střelec a ekvilibrista, showman

LIVE

20:00
hod

Hrají: Jesse Eisenberg, Justin Timberlake, Andrew Garfield, Brenda Song ...
Ve filmu The Social Network mohou diváci nahlédnout do okamžiků,
kdy vznikal Facebook - nejrevolučnější sociální fenomén nového století.
Výsledkem je drama plné tvoření i destrukce, drama, které se zcela záměrně
vyhýbá jediné otázce ... @ @ @ @ @ @ @ @ ...

THE SOCIAL NETWORK

11.3. TEREZA RAJNICOVÁ AND LQ BAND
VSTUP: 100,- Kč
pá
Tato energií nabitá kapela hraje vlastní repertoár, ale též jazzové úpravy

KINO

8.3.
út

Dívčí taneční skupina slaví pod vedením slavného manažera a choreografa
SENIOR Evanse úspěchy po celém světě. Uhlídat tento rej krasavic je však pro něj úkol
vskutku heroický. Snad proto platí cosi o tom, že účel světí prostředky. Musí
KLUB totiž udržet nejen profesionální kázeň, ale především i kázeň morální.

4.3. DJ RAMY SAMER + DJ EYECUT
VSTUP: 50,- Kč 20:00
hod
pá
Speciální host z minulého měsíce DJ Ramy Samer se k nám opět vrací
v kombinaci s oslnivými EyeCut. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek.
DANCE
5.3. PLES SPORTOVCŮ
VSTUP: 200,- Kč 20:00
hod
so
Tak jako loňský rok Vás Sokol Černošice a SK Černošice srdečně zvou
na
velkolepý
ples
sportovců.
PLES
6.3. PITI PITI PA FR / 1970 režie: S. Korber komedie 85 min
VSTUP ZDARMA 16:00
ne
Hrají: Louis de Funès, Olivier de Funès, Paul Préboist, Paola Tedesco, Martine Kelly ... hod

KINO

1.3.
út

ZUMBA

Tento měsíc 2.3. / 9.3. / 23.3. / 29.3.
+ ZUMBA MARATHON v sobotu 19.3.

EN

Pozor nově v Clubu Kino velký světový hit ZUMBA
s certifikovanou lektorkou Petrou každou volnou
středu v měsíci.

B

Z
ŘE

17:00 - 19:30
20:30 - 22:00
CHEMICKÉHO
22:30 - 02:00

a kamarády na skautskou akademii.

15:00
hod

20:30
hod

Club Kino, Fügnerova 263, 252 28 Černošice - tel.: 251 640 397

nečekaně ocitá ve vedení továrny a k všeobecnému překvapení se ukazuje jako
žena činu a zdravého rozumu ...
VSTUP: 70,- Kč

20:00
29.3. PROFESIONÁLNÍ MANŽELKA FR / 2010 režie: F. Ozon komedie 98 min
hod
Hrají: Catherine Deneuve, Fabrice Luchini, Gérard Depardieu, Jérémie Renier ...
út
Továrník Roberta Pujol se zdá být stejně nepřístupný a despotický jak ke svým
KINO dělníkům, tak k dětem a ženě. Po stávce a sesazení manžela se Suzanne

o vině a nevině, o tom, že každá máme někdy potřebu změny, ne každá ji unese,
VEČERNÍ ne každá začne měnit ze správného konce, a někdo dokonce zjistí, že ne každá
Srdečně zve město Černošice
DIVADLO změna je k lepšímu.

27.3. IVAN KRAUS - VÍKEND
VSTUP: 100,- Kč 20:00
ne
hra se zpěvy, pohyby, kočičkami, pejsky,zajíčky i kávičkami o nevěře a věře hod

DĚTSKÉ Další volné pokračování Letopisů Narnie tentokrát s podtitulem “Plavba Jitřního
KINO poutníka” potěší nejenom dětské diváky, ale jistě i jejich dospělý doprovod.

LIVE je složeno ze známých pecek, které každý fanoušek metalové muziky notoricky zná.
27.3. LETOPISY NARNIE
ČR / 2011
režie: J. Hřebejk
98 min
VSTUP: 70,- Kč 16:00
hod
ne
Hrají: Ben Barnes, Skandar Keynes, Georgie Henley, Will Poulter, Liam Neeson ...

Úspěchy zaznamenává nejen v Čechách, ale také v zahraničí. Jejich vystoupení

26.3. METALLICA REVIVAL + BLACK HILL
VSTUP: 90,- Kč 20:30
so
Metallica Revival Beroun - velice povedený revival známé metalové veličiny. hod

LIVE

VSTUP: 90,- Kč

dají charakterizovat jako
progressivní - rectified rock, což ve slovníku pravděpodobně nenajdete.
Pokud chcete znát význam přijďte se na Dana Koubu (ex Preweet) a jeho
dobřichovicko - pražský band podívat.

25.3. CONTAMI NATION + REVELATION
pá
Contami Nation se při troše představivosti

hlava, ruce a srdce. Při hledání odpovědí na tuto záhadu naráží na poručíka
Heinricha Rotha a osud je spojí dohromady ...

VSTUP: 70,- Kč 20:00
22.3. HLAVA, RUCE, NOHY ČR / 2010 režie: D. Jařab 98 min
hod
Hrají:
Viktorie
Čermáková,
Roman
Zach,
Ivana
Uhlířová,
Jiří
Schmitzer
...
út
Rok 1914. Plukovník von Haukwitz zahyne za záhadných okolností při okultní
KINO seanci. Jeho snoubenka při vyšetřování zjistí, že tělu byly po smrti odňaty

SPOLKY

17:00
hod

20:00
hod

/ Cvičení Zumba s velkými šoumeny Petrou a Rosťou
/ Salon Lucie předvede ukázku líčení na jaro 2011 + Ukázka
PEELINGU + Přednáška o novince prodlužování a zhušťování řas
/ Taneční Afterparty s DJ EyeCut

20.3. SKAUTSKÁ AKADEMIE
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
ne
Skautský oddíl Černošice srdečně zve všechny své příznivce, rodiče

KLUB

DÁMSKÝ

20:30
hod

přirozeně se nabízí srovnání se Stevem Colemanem. Souzvuk dvou saxofonů
nad parádně pulsující rytmikou vytváří společný prostor pro humor,expresivitu,
blues i swing.
Srdečně zve město Černošice

18.3. DJ BOOTY + DJ TOMY
VSTUP: 50,- Kč
pá
DJ duo ze Zbraslavi to opět roztočí v Clubu Kino.
DANCE
19.3. ZUMBA MARATHON + SALON LUCIE VSTUP: 230,- Kč / předprodej 180,- Kč
so
Pro velký zájem opakujeme dámský klub v Clubu Kino

LIVE

16.3. FABIO DEVELVO QUARTET
VSTUP: 120,- Kč
st
Delvo je autorem skladeb vycházejících z moderního jazzového groove.

KINO

20:00
hod
Cesta z vrcholu na absolutní dno může být velmi rychlá. Někdy stačí jediná věta
a všechno, co jste dosud budovali, se zhroutí jako domeček z karet. Uznávaný
lékař, milovaný otec a manžel, čelí obvinění z velmi těžkého zločinu. Ze dne na
den vyměnil dobrou adresu za celu ve vazební věznici ...

15.3. NEVINNOST
ČR / 2011
režie: J. Hřebejk
98 min
VSTUP: 70,- Kč
út
Hrají: Ondřej Vetchý, Zita Morávková, Aňa Geislerová, Hynek Čermák ...

16:00
hod
o rodinné téma: Maminka (stará královna) nechce ještě svého synka (prince)
DĚTSKÉ oženit a tak ji přijde vhod, že se mu nedaří přivézt ze světa tu „pravou –
DIVADLO - opravdovou princeznu.“ Problém nastává, když jednoho deštivého večera
na hradní bránu zabouchá „pravá princezna …“
Srdečně zve město Černošice

13.3. PRINCEZNA NA HRÁŠKU
VSTUP: 70,- Kč
ne
Známá pohádka o zkoušce, zda je princezna pravá či falešná, je rozšířena

inzerce

Virtuální univerzita 3. věku v DPS
Od 15. února 2011 začal v Domě s pečovatelskou službou další
semestr Virtuální Univerzity 3. věku, který v jarním semestru nabízí
obor Lesnictví. Výuka probíhá každé liché úterý od 14 hodin ve společenské místnosti v DPS, ul. Vrážská 1805.
Semestrální kurz se zabývá lesnictvím od obecné roviny až k jednotlivým specifikacím a specializacím s důrazem na význam půdy jako
skutečného základu trvalých produkčních podmínek lesa. Přednášky
jsou doplněny i souvisejícími tématy, jako ochrana a péče o krajinu,
vodní hospodářství, rybníkářství a podobně. Cena kurzu je 200 Kč.
Více informací vám poskytne Miroslav Strejček na tel. čísle 608 513 111
nebo na www.dpscernosice.estranky.cz.

SLUŽBA CZECH POINT NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ
Czech POINT - nejpohodlnější způsob,
jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi.
Czech POINT - neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní
Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde může
každý člověk zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků,
podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost.
Czech POINT – ušetří vám čas.
Služby Czech POINTU poskytuje Městský úřad,
Riegrova 1209, kancelář č. 6
pondělí 8.00 - 18.00
úterý
8.00 - 11.30
středa 8.00 - 17.00
čtvrtek 8.00 - 11.30
pátek 8.00 - 11.30
Polední pauza 11.30 - 12.30

Od 7. března 2011 každé pondělí od 20 h.

Cvičení 5 Tibeťanů
TJ Sokol Řevnice – malý sál v horním patře
S sebou podložku/menší deku, pohodlné oblečení
a chuť formovat a uzdravovat své tělo a duši
www.samsobelecitelem.cz................... tel. 728 978 194

Instalatérství Nikolský
veškeré instalatérské práce:
4 rekonstrukce koupelen, staré vodoinstalace,
kanalizace – odpadů
4 nové instalace dle projektu
4 výměny boilerů včetně dodání domácích
vodáren, sacích košů, připojení praček,
myček – opravy
mobil: 603 444 823

tel.: 251 643 266

Nabízím výuku ruského jazyka.
6SROHþQêHYURSVNêUHIHUHQþQtUiPHF&
5XVLVWLNDDOLQJYRGLGDNWLND
Tel.: 731 512 948

PRONAJMU 2 BYTY 3+kk
v nově zrekonstruovaném domě
v Dobřichovicích – Raisova ulice

info na tel. 607 814 570

Zlatnictví Zmatlíkovi
Výroba a prodej
zlatých šperků
Slunečná 1326
Černošice
tel.: 251 641 208
mobil: 736 710 244
www.zlatnictviaz.cz
e-mail: info@zlatnictviaz.cz

Otevřeno:
Po zavřeno
Út-St
9–11
Čt
--Pá
--So 9–11.30

14–18
14–18
14–18
14–18

Stavební práce
včetně zdění, omítek a štuku,
obklady, dlažby (i zámkové),
zateplení budov
a rekonstrukce nabízí

Sergej: 776 231 552
27

inzerce

Malířské, lakýrnické a tapetářské práce
• Nátěry fasád
• Pokládka parket, laminátových
a dřevěných plovoucích podlah
• Renovace a lakování parket
a dřevěných podlah

Kontakt: Vratislav Dvořák, Solopisky 15,
tel.: 737 826 518, 251 642 063

Modeláž nehtů UV gelem
zpevnění přírodních nehtů UV gelem,
nastavení délky UV gelem,
různé druhy zdobení (barevné gely,
glitrové zdobení, obrázky),
včetně francouzské gelové úpravy nehtů

e-mail: vrata.dvorak@volny.cz
www.volny.cz/vrata.dvorak/

AUTODOPRAVA VÍT ŠEC
ČERNOŠICE
Iveco DAILY (valník bez plachty)
Mercedes ATEGO (s plachtou)
mob. 603 203 083 Šec
mob. 603 203 171 Šmíd
tel. 251 64 15 72
e-mail: secova@centrum.cz

28

Jaroslava Fischerová
Berounská 1538
Černošice

objednávky na tel. č. 605 255 281
po-pá: od 8.00 - 21.00 hod
so-ne: dle dohody

inzerce

MUDr. Šárka Bílková
Černošice, Měsíční 1943
Tel. 603 142 199

MALÍŘ
MALÍŘ
MALÍŘ–––LAKÝRNÍK
LAKÝRNÍK
LAKÝRNÍK
MILOŠ
MILOŠ
MILOŠ
VANĚK
VANĚK
VANĚK
ČERNOŠICE-MOKROPSY
ČERNOŠICE-MOKROPSY
ČERNOŠICE-MOKROPSY

Tel:
Tel:
Tel:604177862
604177862
604177862

Komplexní vyšetření v oboru vnitřního lékařství:

LQ]HUiWQRWHERRN
e-mail:
e-mail:
e-mail:
malirvanek@seznam.cz
malirvanek@seznam.cz
malirvanek@seznam.cz
léčba krevního tlaku, srdce, cév, žil, zažívacího traktu, plic
a dýchacích cest, ledvin a močových cest, metabolické poruchy
krevních tuků, onemocnění cukrovkou, štítné žlázy, osteoporózy,
poradna pro obezitu.

.HUDPLFNpVRERW\

Předoperační vyšetření.

YURFH

Smlouvy se zdravotními pojišťovnami
Není požadováno doporučení k vyšetření
Ordinace i v SOBOTU 8.00–11.00 hod. po tel. dohodě.

Y=âýHUQRãLFH
SURãLURNRXYHĜHMQRVW

•
•
•
•
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GAUDÍ pobočka Černošice
Kancelář pobočky se nachází v centru Černošic,
hned u nádraží, areál hotelu Kazín

specializace na nemovitosti v Černošicích a okolí
seriozní zprostředkování prodeje nemovitostí
www.gaudi.cz
,
GAUDÍ s.r.o., realitní agentura
se sídlem Národní 39, Praha 1
POBOČKA ČERNOŠICE
Ing. Romana MORAVCOVÁ
Vrážská 325, tel/fax: 251 642 464
mobil: 777 777 906
email:cernosice@gaudi.cz

Klub malých dětí Lumek vyhlašuje
zápis na školní rok 2011/12
a zápis na srpnový letní provoz
od 1.–31.8. na Mořince
Rezervujte si místa nejdéle do 30. 6.
Zápis probíhá individuálně, jak na léto, tak na školní rok 11/12
Pořadí přijímaných dětí se řídí datem podání přihlášky.
Hlašte se také na Kurz pro děti s odkladem školní docházky už nyní!
Bude probíhat opět každé úterý od 15–16 hodin
Kontaktujte nás:
tel. 734 483 188, 731 488 774
e-mail: info.lumek@seznam.cz

Více informací
a fotogalerie:
www.ilumen.cz






TAXI NA LETIŠTĚ a po celé ČR
ŠKODA SUPERB COMBI
možnost platby kreditní kartou a vouchery AAA
inzerce

TEL: 602 360 302

Program na prázdniny
pro malé školáky!
Letní AKTIVITY
týdny od 11.7. do 29.7.
příměstské i výjezdní

Aktivity Tulácké příměstské
Aktivity Tulácké výjezdní
Aktivity hudební příměstské
více informací o lektorech,
cenách a místě konání najdete
na www.ilumen.cz

kontaktujte nás:
tel.: 731 488 774
e-mail: info.lumen@seznam.cz

PROVÁDÍ:
Rekonstrukce koupelen a soc. zařízení na klíč
Opravy, rekonstrukce a montáž nových zařízení
včetně dodávky materiálu
Drobné zámečnické práce
e-mail: KPiksa@seznam.cz
tel.: 251 642 103 po 18. hodinČ

29

inzerce

JAZYKOVÁ
ˆ
ANGLICKÁ
ˆ
SKOLKA
( (
A SKOLA
2,5 - 18
Let

WWW.KLCKRYSTOF.CZ

30

Baby Club OTTOMÁNEK s.r.o.
Střední 383, Černošice
603 495 368, 603 745 576
►KVÍTEČEK
- dopolední klub pro děti od 2,5 let,
denně 8.00–12.00 hodin
- každý den má své zaměření, možnost docházky
i jednotlivé dny
- přihlášky i během školního roku,
nově vybavená herna, zajímavé didaktické pomůcky
►ZVÍŘETICE
- prodloužený víkend pro celou rodinu
nejen s plaváním
- 12.–15. 5. 2011
►CHORVATSKO 2011 – Makarská riviéra
● tábor pro děti od 8 do 14 let
- 15. 7.–24. 7. 2011, plná penze, doprava autobusem
- p lavání, míčové a vodní hry, bodywalking,
aquaaerobik
● pobyt pro celou rodinu
- 2 2. 7.–31. 7. 2011, polopenze, doprava vlastní
nebo autobusem
- cvičení (aquaaerobik, bodywalking…) + možnost
hlídání dětí

více info na www.ottomanek.cz

inzerce
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Lipomassage

™

B y endermologie

Konec
celulitidy
a nadbytečných
centimetrů

Tvaruje

Zeštíhlí
e
c
a
r
e
p
bez o
Zpevňuje
www.lipomassage.cz
www.endermospa.cz

Světová technologie
LPG Francie
v Černošicích!!!

Salon LPG ENDERMOSPA (1. p.)
Mokropeská 2027, Černošice
Tel. 311 329 411, 602 771 540
www.lipomassage.cz, www.endermospa.cz

