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Proč jsme s tím ledem „nic nedělali“…

KULTURA – únor
11. 2.
Los Rumberos Trio
Afro-kubánské rytmy
Club Kino, 20.30
24. 2.
Gustav Mahler a česká hudba
duo Viola d´amore
ZUŠ, Střední 403, 20.00
26. 2.
22. Mokropeský masopust
Masopustní náměstí, od 14.00
26. 2.
Koncert Paul Batto Jr.
ZUŠ, Střední 403, 20.30

-- Situace s nahromaděným ledem se v Černošicích pravidelně opakuje --

Bezmála 2 km dlouhá souvislá ledová vrstva, tak vypadala Berounka jen pár dní po
Novém roce. A tato situace se opakuje poměrně pravidelně. Existuje nějaké řešení
nebo se s tím opravdu nedá nic dělat?
Na přelomu roku jsme zažili několik dramatičtějších dní. Berounka je v katastru Černošic zúžená
a zakřivená, a tyto přírodní podmínky významně
přispívají ke vzniku ledových bariér.
V chladném závěru roku na řece vznikla asi
1,7 km dlouhá, téměř souvislá ledová vrstva.
Místy se začala tvořit ledová hradba různě naskládaných ker, která na rozdíl od prostého ledu
snižuje průtok řeky pod hladinou i nad ní. S příchodem tání hrozilo, že takto zablokovaná řeka
nepobere zvýšený přítok a vylije se z břehů. Navíc hrozilo, že ledová hradba ještě nabude krami,

které začaly připlouvat od Karlštejna – a o to výše
pak budou zaplaveny okolní nemovitosti a ulice.
Svolali jsme povodňovou komisi, dobrovolní hasiči měli pohotovost a společně s městskou policií podnikali ochranná opatření. V části zástavby
mezi řekou a ulicemi Na Drahách a Ukrajinská,
kde je mezi velkým počtem chat také asi deset
trvale obývaných domů, bylo všem doporučeno
oblast opustit.

dokončení na straně 16

Další veřejné zasedání zastupitelstva
se bude konat 24. 2. od 19 hodin v Club Kinu.
Na programu bude mj. posouzení jednotlivých návrhů majitelů pozemků
na změnu územního plánu.

26. 2.
Ples Náruče ve stylu Dancing Queen
Restaurace La Republika v Řevnicích,
20.00
27. 2.
Pohádky na přání
Růženka, Červená Karkulka,
Perníková chaloupka, Prasátka a vlk
Club Kino, 16.00
Informace o dalších akcích uvnitř listu,
na internetu a v programech pořadatelů

Do dalších vydání
připravujeme:
• téma mateřské školky
• téma doprava
• dotazníkovou akci zaměřenou
na základní školu
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inzerce

Vážení inzerenti,
celá strana A4
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lq}hufh

celá strana A4
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1/2 strany A4
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1/4 strany A4
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184 x 61 mm

1/16 strany A4
89 x 28 mm
ÌÊ

Informační list města Černošice je měsíčník tištěný černobíle. Barevně je tištěna
obálka. Ostatní inzertní strany jsou v rubrice Inzerce tištěny černobíle.

uvnitř listu
černobíle

2. a 3. strana
obálky
barevně

celá strana A4

3.750 Kč

7.200 Kč

1/2 strany A4

1.950 Kč

3.744 Kč

3/8 strany A4

1.350 Kč

–

1/4 strany A4

1.000 Kč

1.920 Kč

1/8 strany A4

500 Kč

960 Kč

2. Graficky zpracované inzeráty posílejte ve formátu PDF v tiskové kvalitě.
V případě zájmu zpracuje redakce inzerci do požadovaného tiskového PDF
za poplatek podle velikosti a složitosti inzerátu (100 – 500 Kč).

1/16 strany A4

200 Kč

–

3. V případě, že jde pouze o textový inzerát, grafické zpracování není třeba.

celá strana A4

–

7.800 Kč

1/2 strany A4

–

4.056 Kč

Přinášíme Vám přehled cen platných pro rok 2011 v novém formátu
a grafickém provedení.
Formát Informačního listu:

A4

Náklad:

2600 výtisků

Distribuce: 	počátkem každého měsíce do všech domácností
města Černošice
1. Ceny všech inzerátů jsou uvedeny včetně DPH.

4. Uzávěrka pro podávání inzerátů je:
a) poslední den předcházejícího měsíce při platbě fakturou (splatnost 14 dní).
b) 15. den v měsíci u inzerátů placených hotově.
5. Inzerent vyplňuje objednávku, která je k dispozici na
www.mestocernosice.cz v sekci Informační list a v tištěné podobě
v pokladně MěÚ Černošice, Riegrova 1209.
6. Objednávky a podklady zasílejte na e-mail inzerce@mestocernosice.cz.

2

CENÍK INZERCE 2011

4. strana obálky

slevy za opakování
3x a více
roční inzerce (12x)

– 10 %
platí se 10 měsíců,
2 měsíce zdarma
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Dobrý den, vážení spoluobčané,
prostřednictvím Informačního listu vstupujeme do vašich životů a navazujeme – nebo se o to alespoň snažíme – s vámi kontakt. Přejeme si, abychom byli návštěvou vítanou, rádi bychom s vámi vedli dialog a obnovili
důvěru mezi občany a radnicí.
My v tomto případě znamená vydavatele listu a tím je Městský úřad, který je podle zákona tvořen starostou, místostarostkou, tajemníkem a zaměstnanci úřadu.
Nové vedení města vzešlé z říjnových komunálních voleb má zcela jasnou
představu o tom, jak by mělo správné radniční periodikum vypadat. Učinili jsme již několik zásadních kroků, které, jak doufáme, vrátí Informačnímu listu úroveň, rozmanitost a vyváženost. A čtenářům chuť je číst.
Co je tedy nového?
Číslo, které držíte v ruce, pro vás připravila nová redaktorka – paní Dana
Jakešová, kterou rada města vybrala ze šesti zájemců. Ačkoliv na jeho
přípravu byla velmi krátká doba, doufáme, že první změny jsou již vidět.
Paní Jakešová má dvanáctiletou praxi v celostátních médiích a marketingu. Jak sama říká, chtěla by v Informačním listu podávat objektivní informace o tom, co se ve městě děje a hlavně, co se připravuje. Domnívá
se, že by Informační list měl být službou obyvatelům, nikoliv jen soupisem
událostí, které se již staly a které nemohou obyvatelé ovlivnit. V Černošicích, které má velmi ráda, žije deset let a v současnosti je na mateřské
dovolené s druhorozeným dítětem.
Další významnou novinkou je přijetí Pravidel pro vydávání Informačního
listu a zřízení redakční rady, která na jejich dodržování bude dohlížet.
Podrobnosti k tomuto tématu se dočtete uvnitř listu.
Kromě toho jsme pro vás připravili rozsáhlou informaci o lednových povodních doplněnou výmluvnými fotografiemi a nechybí tradiční příspěvek
o činnosti Městské policie. Dočtete se o proměně pozemků vedle příjezdové komunikace od Radotína a o výhodách předplatních časových jízdenek Pražské integrované dopravy. Přinášíme bohaté informace o nabídce aktivit pro děti a o připravovaných kulturních akcích. Usměvavá
knihovnice paní Šilhánková připravila pro děti malý kvíz a pro tři úspěšné
luštitele má nachystanou odměnu.
Věřím, že i přes ojedinělé projevy nespokojenosti s novým formátem A4
si k vám nové Informační listy najdou cestu.
Těšíme se na vaše reakce, podněty a inspirativní nápady. Kontakty najdete v tiráži na této straně.
Všem, kteří se na tvorbě tohoto čísla podíleli, děkuji.
Daniela Göttelová
místostarostka
daniela.gottelova@mestocernosice.cz

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. února 2011
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z radnice

Ve zkratce
Leden 2011
• Od Silvestra byly Černošice vystaveny
třikrát povodňovému nebezpečí.
• Město vyhlásilo granty v oblasti kultury,
práce s mládeží a v sociální oblasti.
• Rekonstrukce ulice Střední byla kvůli
nepříznivým klimatickým podmínkám přerušena.
• Stavební úřad porušil zákon a umožnil
stavební úpravy na památkově chráněném
objektu myslivny a přilehlém hospodářském
stavení v ulici Na Stráži pouze na ohlášení,
ačkoliv věc měla projít stavebním řízením.
• Vedení města zahájilo jednání s Českou
poštou o zvýšení nájemného (dnes cca
16.000 Kč čtvrtletně) a o přesunu pošty na
jiné vhodnější místo.
• Neplatičům vodného a stočného bude
v budoucnosti hrozit vypnutí vody.
• Organizátorky Farmářských trhů byly
ujištěny, že akce má podporu města – na
jaře se trhy u hotelu Kazín opět rozběhnou
v pravidelných 14denních intervalech.
• Město ukončilo spolupráci s tajemníkem
F. Dvořákem a vedoucím stavebního úřadu
V. Voldřichem; nový tajemník vzejde z výběrového řízení a měl by nastoupit do funkce
1. 3. 2011.
• Sociální komise doporučila radě města ukončit existenci Denního stacionáře
v Domě s pečovatelskou službou kvůli
nízkému využití černošickými klienty a nevhodným prostorám, v nichž stacionář fungoval.
• Na webu města byly zveřejněny smlouvy,
které byly minulým vedením označeny jako
nezveřejnitelné kvůli údajnému obchodnímu tajemství.
• Cesta do Prahy s přestupem na MHD vyjde nyní dospělému na 40 Kč.
• Školáci už nebudou v září chodit do školy
obtíženi roličkami toaletního papíru a více či
méně pravidelně si vyměňovat látkové ručníčky – ve škole budou instalovány zásobníky toaletního papíru, papírových ručníků
a tekutého mýdla.
• V rámci Komunitního plánování proběhla dotazníková akce pro skupiny senioři,
rodiny s dětmi předškolního věku a lidé se
zdravotním postižením – všem, kteří vyplnili
dotazníky, děkujeme!
• Investiční komise rozdělila strategické
investiční potřeby a záměry podle jejich priority a průběžně sleduje možnosti dotací.

V úsilí zlepšit stav věcí v Černošicích nám nezištně pomáhají lidé, kteří se rozhodli své
cenné schopnosti a znalosti využít ku prospěchu všech. Kromě reálných výsledků
nám jejich aktivita přináší také skvělý pocit sounáležitosti a podpory pro dobrou věc.
Hasiči – dobrovolně a zdarma, ale zcela profesionálně

tenciál a její složení se z mého pohledu opravdu
velmi povedlo.

Nejdříve chci poděkovat mokropeským dobrovolným hasičům, kteří svoji práci dělají na profesionální úrovni, a přitom zdarma a ve svém
volném čase. Zásahová jednotka našich hasičů
vedená p. Tomášem Havlíkem byla hlavním prvkem ochrany města před následky nedávných
záplav. Děkuji také těm pracovníkům městského úřadu, kteří jsou členy povodňové komise.
V uplynulých týdnech to obnášelo mj. několik
večerních a víkendových jednání; pro paní Janu
Ullrichovou a paní Renatu Petelíkovou, společně
s místostarostkou Danielou Göttelovou, dokonce i noční službu v hasičské zbrojnici v noci na
sobotu 15. 1., kdy kulminovala povodňová vlna.

Velké díky patří také dvěma členům komise pro
zveřejňování informace (resp. pro informatiku)
a zároveň členům zastupitelstva (oba za Věci černošické). Mnoho hodin času a odborné práce již
město získalo od P. Tichého, který se ujal městského webu a sám zrealizoval všechna nedávná
zlepšení. Rychlému provedení některých dalších
plánovaných změn webu bohužel brání technická omezení – web používá softwarový systém,
který s tak velkým rozsahem zveřejňování informací, jaký my zavádíme, jednoduše nepočítal.
V současné době hledáme externího spolupracovníka, který by do budoucna správu městského webu pod dohledem p. Tichého převzal
– jeho obrovskou ochotu a nasazení nechceme
zneužívat ve větší míře, než je nutné, a městský
úřad této velikosti by samozřejmě měl mít vlastního placeného správce webu. Velké díky patří také T. Kratochvílovi, který se věnuje oblasti
správy sítě městského úřadu, stavu a nákupu
hardwaru, způsobu outsourcování IT služeb firmě Polysoft atd.

Know-how odborníků pro společnou věc
Pro dobro věci dává to nejlepší ze svých schopností městu řada našich spoluobčanů také
v rámci odborných komisí, které jmenovala rada
města.
Coby předseda komise pro investice a strategický rozvoj děkuji R. Jaskovi, který si jako zkušený
expert vzal na starost oblast bankovních služeb
(vč. úvěrů) a navrhl, jak potřeby města financovat výhodněji; doporučený postup budeme společně realizovat. Děkuji také M. Mackovi, který
s využitím jedinečného softwaru spojí různé
digitální informace do jednoho balíku a umožní
jejich interaktivní využití – mapu, územní plán,
veřejné osvětlení, dopravní infrastrukturu, vodovodní a kanalizační síť a další; p. Macek nám významně pomáhá také s analýzou vodovodní sítě
a její správy firmou AquaConsult. V úctyhodném
rozsahu městu pomáhá a radí již několik let J.
Dvořák, specialista na evropské dotace. Také
zbylí dva členové komise, J. Kubát a T. Jandura, se ujali každý jedné důležité oblasti a brzy
přinesou své první výsledky (podrobnosti někdy
příště). K hlavním výstupům komise patří i stanovení strategických priorit pro investiční výdaje města – vzhledem k omezeným možnostem
města je to úkol zásadní důležitosti. Tato klíčová
komise v sobě skýtá velký lidský a odborný po-

Dnes zde píši jen o lidech z komise pro investice
a strategický rozvoj, jejímž jsem předsedou, a komise pro informace/informatiku, kde jsem přidruženým členem a jakýmsi garantem. V některém
dalším čísle Informačního listu Vám postupně
představí své členy a své výsledky i předsedové
ostatních komisí a výborů. Své know-how nám
nabídlo také několik dalších odborníků mimo
platformu komisí a výborů, i tomu jsme otevřeni.
V jednom z povolebních dopisů kdosi napsal
nepřímé přirovnání výsledků černošických voleb
k sametové revoluci. Něco na tom je – myslím,
že v normální době asi málokteré město má možnost využít tak velký lidský potenciál mimo zdi
vlastního úřadu a vedení města. Nezištné nasazení lidí, kteří jsou ve svém oboru špičkovými odborníky a nyní pomáhají dobré věci, nás všechny
naplňuje skvělým pocitem.
Filip Kořínek
starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

Městský úřad bude řídit nový tajemník

• Mokropeská pláž je po lednových povodních bez písku.

Dosavadní tajemník městského úřadu F. Dvořák jej řídil přibližně devět let a zachoval si slušnou
profesionální neutralitu i za problematického politického vedení v minulém volebním období.
Nové vedení města chce ale posunout kvalitu městského úřadu výše a rozhodlo se tento úkol
svěřit novému tajemníkovi. V půli ledna bylo vyhlášeno výběrového řízení.

• Pro zájemce o inzerci v Informačním listě
a o výlep na vývěskách města jsou připraveny nové formuláře.

Změna na stavebním úřadě

Daniela Göttelová
místostarostka
daniela.gottelova@mestocernosice.cz
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Poděkování za pomoc městu

V průběhu února na základě dohody s vedením města ukončí na Odboru územního plánování
a stavebního řádu („stavební úřad“) své působení jeho dosavadní vedoucí ing. Vladimír Voldřich.

z radnice

Hledáme externího správce městského webu
Pro průběžnou správu webu města Černošice hledáme externího spolupracovníka.
Požadujeme:
• základní znalost HTML kódu
• zkušenost s tvorbou textů/dokumentů
• preferujeme bydliště v Černošicích
• vhodné i pro nadané studenty
V případě zájmu kontaktujte ing. Tichého, předsedu komise pro zveřejňování informací
p.tichy@vecicernosicke.cz.
V e-mailu představte své zkušenosti, časové možnosti a očekávanou hodinovou sazbu.

Hledáme rozpočtáře
Město Černošice vyhlašuje výběrové řízení na pozici úředník
– odborný referent fiskální politiky rozpočtu a financování.
Požadujeme:
• min. SŠ s maturitou
• znalost platné legislativy
vztahující se k problematice rozpočtu,
financí a účetnictví
• praxi v oboru podmínkou
• dobrá uživatelská znalost PC
• přesnost, spolehlivost
Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 22. 2. 2011.
Přihláška musí být doručena do podatelny Městského úřadu Černošice,
nelze ji zaslat elektronicky.
Podrobnosti včetně toho, jaké informace musí obsahovat přihláška a výčet dokladů,
které je potřeba k přihlášce připojit, najdete na www.mestocernosice.cz.
Kontakt: Mgr. Šárka Slabihoudková – personální oddělení
Telefon: 251 081 522
E-mail: sarka.slabihoudkova@mestocernosice.cz

Pronájem prostor
v Domu s pečovatelskou službou
Město Černošice nabízí k pronájmu společenskou místnost (90 m2)
v Domě s pečovatelskou službou, Vrážská 1805, Černošice.
Místnost je možné pronajmout i s příslušenstvím: internet,
data projektor, klavír, TV, DVD přehrávač.
Ceník:
1. Nájem pro neziskové organizace působící v Černošicích
(vč. politických stran a hnutí)
• První započatá hodina 100 Kč
• Každá další započatá hodina 50 Kč
2. Nájem pro neziskové organizace působící mimo město Černošice
(vč. politických stran a hnutí)
• První započatá hodina 200 Kč
• Každá další započatá hodina 100 Kč
3. Nájem pro komerční účely
• První započatá hodina 500 Kč
• Každá další započatá hodina 250 Kč
Kontakt: p. Miroslav Strejček
Telefon: 251 177 561, 251 641 240
Mobil: 608 513 111
E-mail: miroslav.strejcek@mestocernosice.cz

Žádosti o granty
odevzdejte
do 23. února
Město Černošice vyhlásilo pro rok 2011 granty
pro práci s mládeží, granty pro oblast kultury
a granty v sociální oblasti.
Formuláře a podmínky jsou k dispozici na internetu a v podatelně městského úřadu.
Vyplněné formuláře je třeba odeslat na adresu
úřadu nebo odevzdat do podatelny nejpozději
23. února 2011. Jen připomínám, že podmínkou pro zařazení žádosti do grantového řízení
je pro žadatele, kteří žádají opakovaně, řádné
vyúčtování přidělené dotace v roce 2010 do
15. 1. 2011.
Výsledky grantového řízení budou zveřejněny
v Informačním listě a na internetových stránkách města www.mestocernosice.cz a doručeny žadatelům na kontakty, které uvedou ve
svých žádostech.
Kontaktní osoby pro jednotlivé grantové oblasti
jsou:
Pavel Blaženín – granty v oblasti kultury,
tel.: 251 081 538, 602 200 817,
e-mail: pavel.blazenin@mestocernosice.cz
Lenka Kalousková – granty pro práci s mládeží
tel.: 604 900 454,
e-mail: lenka.kalouskova@mestocernosice.cz
Daniela Göttelová – granty v sociální oblasti,
tel.: 251 081 524, 604 268 000,
e-mail: daniela.gottelova@mestocernosice.cz.

Zveřejňování
smluv a majetku
na internetu
Na webových stránkách města Černošice
- www.mestocernosice.cz - byly zveřejněny smlouvy s vybranými hlavními dodavateli, které jsme převzali z minulého období
(např. Aquaconsult, Polysoft, Eltodo, Rumpold aj.). V současné době je analyzujeme
a v některých případech budeme jednat
o změnách těchto smluvních vztahů.
Nové vedení města bude odteď systematicky zveřejňovat všechny nově uzavřené
významné smlouvy.
Na webu najdete také nově přehled všech
pozemků a budov v majetku města.
Před zasedáním zastupitelstva dne 20. 1.
jsme zcela poprvé zveřejnili na stránkách
města i podklady pro jednání zastupitelů
a s touto novinkou můžete počítat i v budoucnu. Spoluobčané, kteří s internetem
nepracují anebo chtějí mít k dispozici materiály v papírové formě, o ně mohou na
úřadě požádat. Pořizování kopií je zpoplatněno částkou 2 Kč za list A4.
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Z činnosti Městské policie Černošice

Vloupání do rekreační chaty
Dne 19. 12. 2010 v dopoledních hodinách přijala městská policie oznámení od majitele rekreační chaty v chatové osadě V Topolí v Černošicích,
který se nemohl dostat do svého objektu.
Strážníci po příjezdu na místo provedli kontrolu
okolí, kde bylo zjištěno, že do objektu vedou ve
sněhu zachovalé stopy. Z tohoto důvodu pojali
podezření, že se zde nachází osoba, jež se do
chaty dostala násilným způsobem. Hlídka vyzvala osobu zákonnou výzvou, aby opustila objekt.
Z rekreační chaty vyšel muž, který byl hlídkou
omezen na osobní svobodě a předán Policii ČR
k provedení úkonů trestního řízení pro podezření
z trestného činu porušování domovní svobody.
Pachatele vloupání do RD hlídka zadržela
Dne 22. 12. 2010 v dopoledních hodinách
přijala hlídka městské policie volání starší ženy

z ulice Slunečná v Černošicích, že vidí ze svého
domu utíkat nějakého muže. Tohoto hlídce velmi výstižně popsala.
Na oznámení bylo strážníky ihned reagováno
a muž byl zastižen na útěku v ulici Revoluční.
Zde byl požádán o předložení dokladu totožnosti, čemuž nechtěl vyhovět a začal být agresivní.
Z tohoto důvodu hlídka použila donucovacích
prostředků a muže zajistila.
Jednalo se o muže slovenské národnosti, který v minulosti pobýval na území Černošic. Dále
bylo zjištěno, že do objektu ženy, která na prchajícího muže upozornila, bylo provedeno
vloupání. Celá věc i se zadrženou osobou byla
předána Policii ČR k provedení úkonů trestního
řízení.
Napadení hostů v Baru Kazín
Dne 22. 12. 2010 ve večerních hodinách bylo
přijato oznámení z Baru Kazín o napadení několika přítomných hostů. Hlídka po příjezdu na
místo zjistila muže, který zde stále ohrožoval několik osob za použití zbraně, tzv. boxeru. Hlídka
na místě provedla zákrok, při kterém též asistovalo i několik napadených osob a muže odzbrojila. Dalším šetřením bylo zjištěno, že tento muž
zde údajně poškodil i část zařízení provozovny.
Vzniklo zde podezření ze spáchání trestného
činu výtržnictví, a proto byl muž na místě předán
hlídce Policie ČR k dalšímu opatření.

Ocenil jsem práci vaší městské policie…
15. 1. 2011 jsem měl zkušenost s vaší městskou policií. Upřímně řečeno, nemám MP
příliš v oblibě, protože dosud jsem měl zkušenost jenom, když mě v Praze pokutovala
za špatné parkování. Ale po včerejšku musím
změnit názor. Příslušníky Vaší MP jsem volal v pozdních odpoledních hodinách, když
jsem na hlavní ulici málem přejel psa, který
někomu utekl a vběhl mi do cesty. Poté jsem
ho chytil a počkal na policii, policie byla na
místě cca do 5 minut, což je super vzhledem

k tomu, že hlídali řeku. Byli velice ochotní
a o psa se postarali a dokonce mě asi po
3 hodinách informovali po telefonu, že se
podařilo najít majitele - úžasný výsledek. Za
tento výkon bych Vám rád sdělil pochvalu na
příslušníky vaší městské policie, jejich práce
byla odvedena výborně, a zároveň poděkování za to, že mě (jsem docela tvrdohlavý a neměním své názory) přiměli úplně přehodnotit
názor na městskou policii obecně.
S přátelským pozdravem Vojtěch Konvalinka

Hádka mezi partnery
Dne 30. 12. 2010 v odpoledních hodinách
na základě oznámení vyjížděla hlídka městské
policie do ulice Komenského v Černošicích
na podezření ze spáchání přestupku na úseku
občanského soužití. Na místě bylo zjištěno, že
zde došlo k neshodám mezi druhem a družkou.
Hlídce se podařilo celou situaci uklidnit. Po vzájemném vyjasnění celé věci se muž z domu dobrovolně odstěhoval.
Vloupání v chatové osadě V Topolí
Dne 7. 1. 2011 v odpoledních hodinách bylo
městské policii oznámeno vloupání do rekreační
chaty v chatové osadě V Topolí v Černošicích.
Celá věc byla předána Policii ČR.
Kličkující cyklista opilý nebyl
Dne 7. 1. 2011 v pozdních odpoledních hodinách byla hlídka městské policie na základě
oznámení vyslána do ulice Dr. Janského v Černošicích, kde se měl pohybovat muž na jízdním
kole, a to pravděpodobně pod vlivem alkoholu.
Hlídka na místě provedla kontrolu cyklisty, který
po komunikaci mírně kličkoval a odpovídal popisu. Provedená dechová zkouška na přítomnost
alkoholu byla negativní.
Gregor Dušička
vedoucí Městské policie Černošice
mestska.policie@mestocernosice.cz

Zodpovězené
otazníky
Obracím se na Vás s žádostí, zda by bylo
možné v našem časopise informovat občany, jestli vedení města jedná nebo bude
jednat s Českými drahami o stavu místního
nádraží.
Naše nádraží je jedním z nejhorších na
trati Praha-Beroun. Nevytápěná, nevzhledná, na poměry města malá čekárna v této
zimě, při řadě zpoždění a výluk vlaků to jen
potvrzuje.
Děkuji předem
Tomáš Karlík

Odpověď:
Vážený pane Karlíku,
mezi první aktivity nového vedení města patří i iniciování schůzky s vedením
Českých drah a Správou železnic. S oběma společnostmi budeme jednat nejen
o stavu obou zastávek, ale také o podchodech a zpoždění vlaků. Budeme
usilovat rovněž o to, aby všechny vlaky
stavěly i v zastávce Černošice-Mokropsy.
Podrobněji se tomuto tématu budeme
věnovat v některém z příštích vydání Informačního listu.
Daniela Göttelová
místostarostka
daniela.gottelova@mestocernosice.cz
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Časové jízdenky pražské integrované dopravy
V souvislosti s úpravou cen jednotlivých i předplatních jízdenek PID ve vnějších tarifních pásmech
jsou nyní předplatní časové jízdenky výhodnější.
Oproti jednorázovým jízdenkám se vyplatí časové
jízdenky již při 3 zpátečních cestách týdně, a to
bez ohledu na ujetou vzdálenost.
5 výhod časových jízdenek
• svoboda pohybu (neomezený počet jízd
v rámci zaplacených pásem),
• úspora peněz (časové jízdenky se vyplatí již
při 3 cestách tam a zpět týdně),
• bez starostí o čas (neřeší se, zda za daný
čas lze stihnout ujet svou trasu),
• žádné shánění drobných (odpadá nutnost
hotovostní platby u řidiče za každou jízdu),
• rychlejší cestování (zrychlení odbavení při
nástupu do autobusu).
Kde se dají časové jízdenky PID pro vnější
pásma koupit?
• ve všech předprodejích Dopravního podniku
hl. m. Prahy ve stanicích metra,
• v železničních stanicích s elektronickým výdejem jízdenek,

• v infocentrech Dopravního podniku a ve vybraných prodejních místech ve Středočeském kraji,
• z pohodlí domova přes internet v e-shopu na
www.dpp.cz.
Možnost vrácení již neplatných jízdenek PID
Nevyužité jednotlivé jízdenky PID, které již vlivem změny cen jízdného ve vnějších tarifních
pásmech neplatí, se zpětně vykupují v budově
Centrálního dispečinku v ulici Na Bojišti 5, Praha 2 (hala v přízemí, přepážka číslo 9). Provozní
doba je v pracovní dny od 6 do 20 hodin. Jízdenky se budou vykupovat v termínu do 30. června
2011.
Nové typy časových předplatních jízdenek
PID od 1. 2. 2011
Od 5. 1. 2011 došlo na základě rozhodnutí Středočeského kraje k úpravě cen předplatních časových jízdenek pro vnější tarifní pásma. Z důvodu zjednodušení nákupu jízdních dokladů se od
1. 2. 2011 zároveň zavádí některé nové druhy
časových jízdenek pro děti, žáky a studenty ve
vnějších tarifních pásmech:

n … pro danou kombinaci pásem lze použít též jízdenka v ceně
18 Kč, která je nepřestupní a platí 20 minut (výjimky: v metru platí
5 stanic po dobu 30 min. a v rámci metra s možností přestupu; neplatí
na nočních linkách, na lanové dráze na Petřín a na přívozech)
u…p
 ro danou kombinaci pásem lze použít též jízdenka v ceně 12 Kč,
která je nepřestupní a platí 15 minut (výjimky: neplatí na nočních
linkách a ve vlacích)

Druh jízdenky:
Čtvrtletní/90denní pro Děti 6 – 15 let
Pouze v elektronické podobě na opencard
(čtvrtletní s volitelným začátkem platnosti) nebo
v tištěné podobě vydané prostřednictvím ČD
(90denní s volitelným začátkem platnosti).
Pololetní pro Žáky 6 – 15 let na pevné pololetí školního roku
Žákovské jízdné zvláštní zlevněné, v tištěné podobě vydané prostřednictvím ČD, se vydává
pouze na pevné období školního pololetí, během školního roku lze zakoupit s platností od
1. 9. nebo od 1. 2. Pro období od 1. 2. do
30. 6. 2011 budou vydány i v tištěné podobě pro
klasický předprodej.
Pololetní pro Studenty 15 – 26 let na pevné
pololetí školního roku
Žákovské jízdné zvláštní zlevněné, v tištěné podobě vydané prostřednictvím ČD, se vydává
pouze na pevné období školního pololetí, během školního roku lze zakoupit s platností od
1. 9. nebo od 1. 2. Pro období od 1. 2. do
30. 6. 2011 budou vydány i v tištěné podobě pro
klasický předprodej.
Alena Šedivá, odbor dopravy
alena.sediva@mestocernosice.cz

Pásmo P: metro, tramvaje, autobusy 100 - 299 a 500 - 599 na území hl. m. Prahy,
lanová dráha na Petřín, přívozy a některé železniční stanice v centrální oblasti území
hl. m. Prahy
Pásmo 0: stanovené úseky autobusových linek 300 - 399 a 600 - 620 a železničních tratí na území hl. m. Prahy
Pásmo B: stanovené úseky autobusových linek 300 - 399 a 600 - 620 a železničních tratí na okraji území hl. m. Prahy
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technické služby informují

Zimní provoz sběrného místa
pro nebezpečný odpad a bioodpad
Od 1. listopadu až do 31. března je stanovena otevírací doba sběrného místa,
kam lze odkládat nebezpečný odpad a bioodpad, takto:
pondělí a středa
sobota

7.00 – 17.00
14.00 – 16.00

Sběrné místo se nachází v areálu odboru technické služby,
Topolská 660, Černošice–Mokropsy. Bližší informace na tel.: 251 641 183.

Mobilní svoz velkoobjemového odpadu
AKCE KONTEJNERY JARO 2011
12. 3. od 9.00 – 14.00
Mokropeská (roh na Višňovce)
Vráž (samoobsluha u trafiky)
U Mašitů
Mokropsy (Šeříková)

19. 3. od 9.00 – 14.00
Mokropsy (Dr. Janského)
Černošice (Libušina)
Černošice (Karlická)
Černošice (u kostela)

26. 3. od 9.00 – 14.00
Černošice (Poštovní)
Mokropsy (u pekárny)
Vráž (Husova – Majakovského)
Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty)

2. 4. od 9.00 – 14.00
Vráž (Dobřichovická – u trafostanice)
Karlštejnská (u trafostanice)
Černošice (Radotínská – Sadová)
Černošice (v Kosině)

Odbor technických
služeb zajišťuje
v zimních měsících
úklid sněhu
na těchto plochách:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

parkoviště – MŠ Topolská
parkoviště – MŠ Karlická
parkoviště – ZŠ Mokropsy
přístupová cesta k jídelně ZŠ Mokropsy
plocha před ZŠ Mokropsy – p
 odél ulice
Pod Školou
parkoviště před ZUŠ – podél ulice
Dr Janského
parkoviště v ulici Karlštejnská
parkoviště u pošty
parkoviště u úřadu Riegrova
parkoviště před kostelem Černošice
přístupová cesta k DPS
parkoviště před DPS
ulička mezi Slovenskou a Školní ulicí
zkratky a schodiště v oblasti Horka
autobusové zastávky – 15 x
kontejnerová stání
plochy pro pořádání akcí města

Svoz bioodpadu
v únoru
a březnu 2011
9. února
23. února
9. března
23. března

9. 4. od 9.00 – 14.00
Chatové osady
Na Vírku
Na Drahách (u hřiště)
V Habřinách
V Lavičkách
Co do kontejnerů patří:
postele, skříně, sedačky, křesla, koberce, lino 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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PODĚKOVÁNÍ
ZA ÚKLID
CHODNÍKŮ
Děkujeme všem občanům,
kteří uklízejí chodník
před svým domem od sněhu
a nyní od štěrku,
ačkoli to není jejich povinnost.
Rada města

z radnice

Ze zápisu 2. zasedání Zastupitelstva 9. 12. 2011
Vedoucí Finančního odboru ing. Tilsch seznámil přítomné se základními informacemi o tvorbě rozpočtu a hospodaření města.
Zastupitelstvo schválilo:
- přijetí kontokorentního úvěru od České spořitelny, a.s. ve výši 4,5 mil. Kč na období od
prosince 2010 do prosince 2011.
- rozpočtový výhled pro období 2011-2014
- rozpočtové provizorium pro rok 2011
- odpis nedobytné pohledávky z odboru dopravy ve výši 31.000 Kč a tří nedobytných pohledávek z odboru životního prostředí v celkové
výši 550.000 Kč
Zastupitelstvo:
- rozhodlo, že Změna č. 1 územního plánu
dále prověří možnost změny využití stávajících
ploch s rozdílným způsobem využití a možnost
změny specifických podmínek (např. hlavní,
přípustné a nepřípustné využití, podmínky
prostorového uspořádání)

- vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010
o místních poplatcích a ukládá odboru kancelář starosty zajistit podpisy starosty a místostarostky, vyvěsit na úřední desce a zaslat
ministerstvu vnitra
- vydává Jednací řád Zastupitelstva
- určuje měsíční odměnu za výkon funkce
neuvolněného starosty ve výši 24.770 Kč,
neuvolněného člena rady ve výši 1.800 Kč,
neuvolněného předsedy výboru nebo komise
ve výši 800 Kč, neuvolněného člena výboru
nebo komise ve výši 500 Kč, neuvolněnému
členovi zastupitelstva ve výši 500 Kč, předsedy výboru nebo komise, který není členem zastupitelstva 800 Kč, člena výboru nebo komise, který není členem zastupitelstva 500 Kč.
V případě souběhu více funkcí náleží členu
zastupitelstva odměna ve výši souhrnu odměn
za výkon funkcí
- ruší usnesení rady města č. 2.1.8. přijaté na
86. Schůzi rady města dne 12. 5. 2010 ve
věci vysílače T-Mobile na pozemku Mokro-

peská č.p. 1349 (na křižovatce ulic Dobřichovická-Mokropeská)
- ruší usnesení rady města č. 2.1.19. přijaté
na 94. Schůzi rady města dne 29. 9. 2010
ve věci cenové nabídky společnosti Komunal
Energy na dodávky elektrické energie
- ukládá Kontrolnímu výboru zkontrolovat do
28. 2. 2011 vyúčtování grantů za rok 2010

Plné znění zápisu ze zasedání zastupitelstva najdete na webu města:
http://www.mestocernosice.cz/mesto/mestocernosice/vedeni-mesta/zastupitelstvo-mesta/.
K nahlédnutí je 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).

Ze zápisu 3. schůze Rady města 20. 12. 2010
Hosty zasedání rady byli pan Ing. Michael Pánek a slečna JUDr. Veronika Goldová.
• Rada města souhlasí s:
- dodatečným povolením změny stavby garáže
na pozemku parc.č. 5801/3 v Rumunské ulici
- stavbou rodinného domu na pozemku parc.
č. 1156/9 v Husově za předpokladu dodržení
podmínky č. 19 územního rozhodnutí ze dne
25. 11. 2008, tzn. za předpokladu, že bude rozhodnuto o změně kultury pozemku pod budoucí
komunikací ke hřišti na ostatní plochu – ostatní komunikaci a za předpokladu její existence
a s uzavřením plánovací smlouvy o poskytnutí
příspěvku ve výši 40.000 Kč na obnovu a rozvoj
infrastruktury ve městě
-změnou stavby rodinného domu na pozemku
parc. č. 1682/160 ve Větrné ulici podle upravené projektové dokumentace, kterou dojde
k navýšení počtu bytových jednotek na 2 oproti
původně schválenému záměru a s uzavřením
plánovací smlouvy o příspěvku na veřejnou infrastrukturu ve výši 40.000 Kč na druhou bytovou jednotku
- přístavbou a stavebními úpravami rodinného
domu č. p. 1152 v Karlštejnské ulici s uzavřením plánovací smlouvy o příspěvku na obnovu
a rozvoj infrastruktury ve výši 40.000 Kč
- prodloužením termínu výstavby veřejného
osvětlení v úseku Ostružinové ulice podle návrhu žadatelů do 28. 2. 2010
- prodloužením termínu výstavby komunikace ke
hřišti v Husově ulici podle návrhu žadatelů do
30. 4. 2011 za podmínky, že v dodatku smlouvy
bude zvýšena sankce za nedodržení termínu na
dvojnásobek původní částky

• Rada města nesouhlasí se stavbou rodinného domu na pozemku parc. č. 2702/17
v Chebské ulici z důvodu rozporu s platným
územním plánem.

• Rada města stanoví platy ředitelům školských zařízení ve výši dle přílohy v souladu
s novým zněním nařízení vlády č. 564/2006
Sb., účinným od 1. 1. 2011.

• Rada města souhlasí s uhrazením faktury za
opravu čerpadel ve výši 27.270 Kč v domě
č. 259 v Karlštejnské ulici a v ČOV.

• Rada města schvaluje nové formuláře pro
přijímání klientů do DPS a ukládá odboru KS tyto změny zapracovat do směrnice
č.1/2008 (Přijímání klientů do DPS).

• Rada města vybírá cenovou nabídku T. Lojdy na vyhotovení geometrického plánu pro
zřízení věcného břemene na cyklostezku ve
výši 33.600 Kč vč. DPH a ukládá OISM připravit na uvedenou činnost objednávku.
• Rada města na vědomí informace o prodeji
domu č. p. 232 v ulici V Boroví
• a souhlasí s podpisem smlouvy o jistotním
účtu a dodatku č. 1 ke kupní smlouvě a ukládá starostovi smlouvy podepsat.
• Rada města souhlasí s umístěním nové elektronické sirény Jednotného systému varování a vyrozumění na budově DPS č. p. 1805
v Černošicích na základě žádosti HZS Středočeského kraje a s připojení odběru el. energie
pro provoz sirény na odběrné místo DPS.
• Rada města vybírá cenovou nabídku fy
Termoizolace R na vybudování nové příčky
a provedení souvisejících úprav v pracovně
č. 13 v budově v Riegrově ulici za účelem
vybudování samostatných kanceláří pro starostu a pro místostarostku dle předložené
cenové nabídky za 22.656 Kč vč. DPH.
• Rada města souhlasí s nabídkou společnosti
CityPlan, s. r. o. ve výši 25.000 Kč bez DPH
na úpravu projektové dokumentace pro akci
Park and Ride – přednádražní prostor Mokropsy“ tak, aby splňovala požadavky ROP
Střední Čechy a bylo možné znovu se účastnit vyhlášené výzvy.

• Rada města bere na vědomí informaci o kauzách, ze kterých mohou v budoucnu vzejít
soudní spory – záležitost úhrady nákladů
spojených s likvidací ropné havárie v Chýnici, požadavek bratrů Petelíkových na vrácení
části příspěvku na rozvoj infrastruktury v lokalitě Lada a neukončená záležitost v Centru
Vráž (společnost IBS Rokal, spol. s r. o.).
• Rada města ukládá právnímu oddělení připravit žaloby na zaplacení škody způsobené
únikem ropných látek v Chýnici.
• Rada města ukládá odboru investic ocenit
práce již provedené společností Šulc a syn,
s. r. o., na akci B+R.
• Rada města ukládá odboru kancelář starosty pozvat zástupce fy Šulc a syn, s. r. o. na
schůzku se členy vedení města.
• Rada města schválila splátkové kalendáře
k zaplacení pokut uložených odborem dopravy v celkové výši 115.000 Kč.
• Rada města souhlasí s nákupem dárků pro
seniory v hodnotě á 100 Kč na vánoční večeři dne 22. 12. 2010.
• Rada města souhlasí s objednáním gratulací
pro jubilanty ve věku 80 let a každých dalších
pět let.
• Rada města bere na vědomí úhradu nákladů na opravu vozidla Multicar ve výši
29.450 Kč.
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z radnice
• Rada města souhlasí s umístěním dopravního zrcadla usnadňujícího výjezd z domu
Slunečná 1901 za předpokladu, že toto
dopravní zrcadlo zůstane ve vlastnictví SVJ
spoluvlastníků domu Slunečná 1901.
• Rada města bere na vědomí informaci z dopravní komise o tom, že nyní nelze na komunikacích v osadě Slunečná zřídit obytnou
zónu.
• Rada města se seznámila s žádostí obyvatel
ul. Chebská o zjednosměrnění této místní
komunikace; rada nesouhlasí s jednosměrným provozem v této komunikaci.

• Rada města souhlasí s vybudováním chodníku na ul. Školní a přechodu pro chodce na
ul. K lesíku, umožňující přímou cestu chodcům po ul. Školní.
• Rada města nahrazuje usnesení 2.1.18. II.
z 2. zasedání Rady města Černošice ze dne
6. 12. 2010 tímto usnesením „rada ukládá
OISM, aby ve stanovisku města k akcím,
jejichž součástí budou zemní práce na veřejném prostranství, stanovil realizační firmě
povinnost nahlásit OISM cca 2 měsíce před
zahájením stavby termín zahájení prací.
• Rada města bere na vědomí nabídku daru

od Společenství pro dům Riegrova č. p.
1061, 1062 ve výši 20.000 Kč ve prospěch
SDH Mokropsy na nákup dýchacího přístroje a ukládá právnímu oddělení připravit návrh
darovací smlouvy.
Plné znění zápisu ze schůze Rady města najdete na webu města:
http://www.mestocernosice.cz/mesto/mesto-cernosice/vedeni-mesta/rada-mesta/
K nahlédnutí je 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).

Ze 4. schůze Rady města 3. 1. 2011
• Rada města doporučuje Zastupitelstvu zřídit věcné předkupní právo Středočeského
kraje k pozemkům parc. č. 6176 o výměře
7.063 m2 a částem pozemku č. 729/2 (PK)
převáděným z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města Černošice.
• Rada města souhlasí s dělením pozemku
parc. č. 2756/9 v ulici Pod Višňovkou z důvodu majetkoprávního vypořádání.
• Rada města má zájem o další spolupráci
s Probační a mediační službou ČR, středisko Praha západ v rámci obecně prospěšných prací pro rok 2011.
• Z důvodu nutnosti dvou kanceláří pro starostu i místostarostku rada města souhlasí s nákupem nábytku v ceně 14.538 Kč (včetně
DPH) od fy Adelon, s. r. o.
• a pověřuje odbor kancelář starosty zajištěním 2 dalších nabídek na výměnu koberce
v nově zřizované kanceláři.
• Rada města souhlasí s podáním žádosti
o účelovou dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory
dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok
2011 na financování opravy a vystrojení požární techniky – zásahového vozidla LIAZ
CAS 25, K101,860 v celkové výši 340.573
Kč, s úhradou 5% spoluúčasti žadatele a zavazuje se k uhrazení této částky z rozpočtu
města a ukládá Ing. Šiškové ve spolupráci
s Ing. Jakubem Dvořákem podat žádost
o dotaci na Krajský úřad Středočeského
kraje do 15. 1. 2011.
• Rada města žádá právní oddělení o poskytnutí dalších informací ve věci dlužného za
vodné a stočné pana PR
• Rada města vydává Nařízení města Černošice č. 1/2011, kterým se stanovují úseky
místních komunikací a chodníků, na kterých
se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost a Nařízení města
Černošice č. 2/2011 o rozsahu, způsobu
a lhůtách odstraňování (zmírňování) závad ve
schůdnosti místních komunikací, chodníků
a průjezdních úseků silnic v zimním období (od 1. 11. do 31. 3.) a ukládá starostovi
a místostarostce podepsat obě nařízení.
Rada města ukládá odboru kancelář starosty
zveřejnit obě nařízení na úřední desce Měst10

ského úřadu Černošice a následně je zaslat
Krajskému úřadu Středočeského kraje a odboru Technických služeb a dopravy projednat umístění a zajistit instalaci informačních
tabulek na úseky komunikací, kde se zimní
údržba neprovádí (dle nařízení č. 1/2011)

Většina místních komunikací je v platném
nařízení č. 2/2010 zařazena do kategorie
,,D“ – neudržované. S ohledem na ohlasy
občanů a skutečnost, že dosavadní místní
komunikace kategorie D jsou uklízeny (i když
jsou zařazeny mezi tzv. neudržované), byla
situace znovu zhodnocena a bylo navrženo
nové zařazení jednotlivých místních komunikací (a chodníků) do kategorií dle pořadí
důležitosti. Radě města je předkládán návrh
Nařízení č. 1/2011, které nově stanoví tzv.
neudržované místní komunikace a chodníky.
Návrh Nařízení č. 2/2011 stanoví rozsah,
způsob a lhůty zajišťování schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních
úseků silnic. Nařízení č. 1/2011 zároveň ruší
obě v současnosti platná nařízení 2/2010
a 3/2010. Přílohy k oběma nařízením zpracoval Odbor dopravy ve spolupráci s odborem Technické služby MěÚ Černošice.
• Rada města pověřuje finanční odbor k jednání o provedení přezkoumání hospodaření
města za rok 2010 s Krajským úřadem Středočeského kraje.
• Rada města souhlasí s přijetím sponzorských darů pro MŠ Topolská na základě dodatečně dodaných materiálů a žádá ředitelky
obou MŠ o předložení:
a) seznamu všech dětí přihlášených k zápisu
v roce 2010 včetně vyhodnocení kritérií
(+ uvedení data narození) a seznamu přijatých

která bude hrazena z přímých nákladů
projektu č. CZ.1.04/4.1.01/53.00083,
„Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice“.
• Rada města bere na vědomí stížnost pana
Truhláře a ukládá vedoucí správního odboru, aby ihned po projednání stížnosti radou
města odeslala panu Truhlářovi vysvětlující
dopis vč. omluvy za tiskovou chybu.
• Rada města schvaluje ceník inzerce v Informačním listu Černošice pro rok 2011 dle
návrhu.
• Rada města bere na vědomí, že schválené
odměny členům zastupitelstva jsou v souladu s novelou nařízení vlády účinnou od
1. 1. 2011
Plné znění zápisu ze schůze Rady města najdete na webu města:
http://www.mestocernosice.cz/mesto/mesto-cernosice/vedeni-mesta/rada-mesta/
K nahlédnutí je 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).

Pro zasílání zpráv
o závadách
a nedostatcích
ve městě
využívejte
tyto kontakty.
problem@mestocernosice.cz
tel.: 714 005 980
a 721 448 443

b) upřesnění rozhodnutí o přijetí dalších dětí
na základě podaného odvolání.
• Rada města souhlasí s objednávkou
benchmarkingových služeb na rok 2011
u Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s. za cenu 39.600 s DPH,

Díky vám se tak dozvíme
o problému dříve.

z radnice

Ze zápisu 5. schůze Rady města dne 10. 1. 2011
• Rada města souhlasí s vyhotovením objednávky externího auditu. Závěrečného účtu
města za rok 2010 u ing. J.Pšeničky
• Rada města souhlasí s přijetím daru – vozíku
pro osoby se sníženou pohyblivostí zn. BREEZY ENTREÉ v ceně 5.500 Kč pro potřeby
obyvatel Domu s pečovatelskou službou Černošice.
• Rada města souhlasí s uveřejněním 3 inzerátů v IL žadateli,kterého postihlo neštěstí,
zdarma.

• Rada města souhlasí s podáním žádosti
o účelovou dotaci z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu kultury a památek a s minimální úhradou 5% spoluúčasti
žadatele a zavazuje se k uhrazení této částky
z rozpočtu města.
• Rada města schvaluje znění podmínek a formuláře pro vyhlášení grantových řízení Města
Černošice v oblastech kultury, práce s mládeží a v sociální oblasti. Rada města jmenuje
paní D. Jakešovou externí redaktorkou Infor-

mačních listů města Černošice; práce bude
fakturována dle dohody.
Plné znění zápisu ze schůze Rady města najdete na webu města:
http://www.mestocernosice.cz/mesto/mesto-cernosice/vedeni-mesta/rada-mesta/
K nahlédnutí je 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).

Ze zápisu 6. schůze Rady města 17. 1. 2011
• Rada města navrhuje, aby zastupitelstvo
doporučilo zařadit do zadání Změny č. 1
Územního plánu Černošic tyto změny:
- Redukce ploch BS pod Centrem Vráž (stávající BS; navrhované např. možné BR-1)
- Lokalita Centrum Vráž (stávající BR-2; navrhované BS)
- Lokalita Centrum Vráž - věžička (stávající
SM-3; navrhované SM-3)
- U Koníčků – upravit regulativy (stávající
SM-5; navrhované SM-5)
- Kruhová křižovatka u Marušek (stávající
OS-1; navrhované BR-2/BR-3), zrušení
plochy OS podmínit závazkem na vybudování funkčního veřejně přístupného sportoviště v katastru města Černošice
- MŠ – Bajerová lokalita U cihelny (stávající
BR-4; navrhované OV – specializovat kategorii např. BR-6)
- Samoobsluha v Mokropsech (stávající BR2; navrhované SM-5 nebo SM- 6)
-P
 lochy PP (§ 16 vyhlášky 501/2006) - neměnit regulaci, upravit špatné zatřídění dle
vyhlášky
- Farnost Třebotov - komunikace II/115
(možná změna trasy související s plánovanou směnou pozemků)
- Samostatné garáže (nemožnost samostatných garáží - prověření důvodnosti této
regulace)
- Sportoviště u bytovek (stávající OS-2; navrhované např. PP)
- Tunel - zrušení tunelu
- Obsluha území IZS - hasiči - vjezd do řeky
- Stávající řadové domy(zvážení zavedení
nové funkční plochy pro řadové domy )
- Centrum Vráž volejbalové hřiště (nová
funkční plocha nebo OS-2)
- Samostatně stojící vysílače mobilních operátorů
- Oplocení -1/3 volná(zvážení jiných méně
restriktivních variant)
- Plochy OS-3, OS-Z (bližší specifikace
sportovišť a souvisejících zařízení, přístup
veřejnosti)
- Zastavěnost v BR-1 - 20% (hlavní) + 10%
(vedlejší) ( možné zvýšení jednoho nebo

obou limitů při zachování max 30% celkem)

- dělením pozemku parc. č. 107/8 v Komenského ulici

- Maximální výšky staveb v BR-x, SM (možné
zvýšení/úpravy)

- dělením pozemku č. parc. 2756/2 (PK
386/2) v k. ú. Černošice v lokalitě Na Vápenici

- SM-4 Mokropsy (stávající SM-4; navrhované BR-x)
- Pláž(stávající PP, navrhované US)
- Počet bytových jednotek v BR-1(zvážit
zrušení možnosti dostavění 3. bytu po pěti
letech)
- Šířka komunikací v osadě Slunečná‘(zvážit
zúžení ze stávajících 8 metrů na menší)
• Rada města navrhuje, aby zastupitelstvo
nedoporučilo zařadit do zadání Změny č. 1
Územního plánu Černošice tyto změny:
- Lokalita Akátová – Karadzovová - zahrada parcela č. 3759 (stávající ZS; navrhované
BR1)
- OS/Z Mokropsy (č. p.5129/83, 5129/84,
5129/41) – změna na BR-X

Orientační vysvětlivky zkratek používaných v Územnímu plánu:
BR – plochy bydlení
BS – p
 lochy bydlení – bytové domy se službami
SM – plochy smíšené obytné
OV – občanské vybavení
OS – sport a rekreace
PP – parkové plochy
US – biokoridory
Přesné vysvětlení zkratek najdete na
webu města:
http://www.mestocernosice.cz /mesto/
uzemni-planovani/up-a-rp-cernosice/platne-1/
v Územním plánu Černošice v kapitole
Územní plán – text.

• Rada města souhlasí s:
- s tavbou vrtané studny na pozemku parc.
č. 4101/15 ve Fibichově ulici
-o
 dstraněním rodinného domu č. p. 805
a garáže na pozemku parc. č. 1386/2
v ulici Sv. Čecha

- umístěním a povolením stavby vodních děl
– vodovodu pro veřejnou potřebu a kanalizace splaškové na pozemcích č. parc.
5310/11 (Osada Pod Hladkou skálou) a č.
parc. 5288/1 (PK 712) v ul. Ukrajinská,
ke kterým má vlastnické právo město Černošice za předpokladu, že stavby vodních
děl budou po jejich dokončení darovány
městu
- přístavbou rodinného domu č. p. 656 v ulici K Višňovce
- stavbou rodinného domu s přiléhající garáží na pozemku parc. č. 622 v Karlštejnské
ulici a uzavřením plánovací smlouvy o poskytnutí příspěvku 40.000 Kč na obnovu
a rozvoj infrastruktury ve města
- realizací nové přípojky dešťové kanalizace
u křižovatky ulic Ke Hřišti pro odvodnění
křižovatky ulic Na Drahách a Ke hřišti za
předpokladu, že fy ŠIBA uhradí ½ nákladů
současně s vyřešením odvodu dešťových
vod z jejího objektu a ukládá odboru investic zadat vypracování jednoduché dokumentace a oslovit realizační firmy s žádostí
o předložení cenových nabídek na zhotovení této stavby ve lhůtě do 10. 2. 2011
• Rada města nesouhlasí s:
- změnou užívání rekreační chaty č. e. 430
v Kubánské jako rodinného domu, neboť
stavba leží v oblasti IR/Z, kde není přípustné bydlení v rodinných domech
- odprodejem části pozemku parc. č.
2243/47, protože podle územního plánu
je způsob využití pozemku komunikace
a v jednosměrné ulici je nutné jako obratiště m.j. také vozidel jednotného záchranného systému
- vybudováním telekomunikační věže mobilní
sítě T-Mobile na pozemcích parc. č. 1728
a 1729/1 v Mokropeské ulici z důvodu nesouladu záměru s ustanovením § 21 odst.
6 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území a nesouladu stavby s územním plánem
11
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- přidělením povolení pro mobilní kiosek občerstvení na pozemku č. 6210 (u Berounky v osadě Na Výsluní)
• Podání JUDr. Ucháče ve věci nesouhlasu
rady města s nástavbou nákupního střediska BOBÍK
• Rada města se seznámila s informacemi
vyplývajícími ze spisů ke stavbě nákupního
střediska BOBÍK a konstatuje, že trvá na
svém předchozím usnesení, neboť navržená přístavba a nástavba nákupního střediska
je v rozporu s platným s územním plánem
z důvodů uvedených ve stanovisku stavební
komise
• Stavební úpravy a změna v užívání myslivny
a hospodářského stavení Na Stráži
• Rada města bere na vědomí informace
o pochybeních v dosavadním postupu stavebního úřadu ve věci ohlášené stavby.
Rada města souhlasí se stavebními úpravami objektu myslivny č. p. 351 a přilehlého
hospodářského stavení, se změnou užívání
hospodářského stavení, které bude sloužit
pro ustájení koní, pro parkování osobního
vozidla a pro kanceláře a se stavbou PB zásobníku pro vytápění myslivny
• Uvažovaná výstavba mateřské školy v Husově ulici
• Rada města žádá odbor investic, aby společně s radním P. Wolfem projednal s vlastníky
pozemků v ulici Husova – zájemci o vybudování školky – související otázky územního
plánu a technické infrastruktury
• Rada města doporučuje uzavřít smlouvu na
opravu podlahových krytin ve 3 kancelářích úřadu firmou Riva, spol. s r. o. za cenu
13.277 Kč bez DPH.
• Rada města navrhuje, aby byt č. 3 v domě
č.p. 228 v Poštovní ulici byl pronajat paní
Svatkové, zastoupené Michalem Svatkem,
na dobu 12 měsíců za měsíční nájemné
6.500 Kč
• Uzavření dodatku k mandátní smlouvě se
společností CAUTOR PROJECT & ADVISING, a. s. týkající se akce Park and Ride,
přednádražní prostor Mokropsy
• Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
k mandátní smlouvě se společností CAUTOR PROJECT & ADVISING, a. s. pro zajištění podkladů a podání žádosti o dotaci
v rámci výzvy č. 54 vyhlášené ROP Střední
Čechy pro akci Park and Ride, přednádražní prostor Mokropsy a starostovi ukládá dodatek ke smlouvě podepsat
• Rada města bere na vědomí informace o poruše dmychadla na ČOV Černošice a o nutnosti pořízení dmychadla nového a souhlasí
s proplacením faktury ve výši 112.096 Kč
bez DPH
• Kauza bratrů Petelíkových, kteří požadují po
městu navrácení částky ve výši 540.179,48
Kč s přísl. za některé nevybudované stavby
veřejné technické a dopravní infrastruktury
v lokalitě Lada – Střed
• Rada města ukládá právnímu oddělení ve
spolupráci s odborem investic svolat jednání s bratry Petelíkovými v termínu do
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31. 1. 2011 a zpracovat vyjádření k podaným žalobám v termínu do 31. 1. 2011.
• Prověření možnosti zřízení chodníku v křižovatkách ul. Školní a K Lesíku
• Rada města bere na vědomí informace
o majetkoprávních vztazích k pozemku
č. 2744/3 (PK 308/4), které do doby skončení dědického řízení znemožňují provedení
stavby chodníku v ulici Školní přes křižovatku ulice K Lesíku a pověřuje místostarostku
Göttelovou vstoupit do jednání v této věci
s dědici.
• „Protihluková stěna u pozemku č. kat. 2457,
lokalita Na Vápenici“
• Rada města vybírá cenovou nabídku firmy
Konstruktiva Branko, a. s. na realizaci akce
Protihluková stěna u pozemku č. kat. 2457
v lokalitě Na Vápenici za konečnou cenu
126.589 Kč bez DPH a ukládá KT právnímu
oddělení ve spolupráci s odborem investic
připravit s vybranou firmou smlouvu o dílo.
• Rada města souhlasí s vícepracemi projektu TURINKA 2009 v celkové výši 7.844 Kč
bez DPH a ukládá odboru investic vystavit
na tyto vícepráce objednávku pro realizační
firmu Flavius.
• Rada města konstatuje, že všechny posuzované možnosti odhlučnění skateparku
ve stávající podobě jsou vzhledem ke své
účinnosti příliš nákladné a bude hledat možnosti přesunu skateparku do jiné lokality
a využití plochy pro jiné, nerušící volnočasové aktivity.
• Rada města žádá odbor investic ve spolupráci s komisí pro investice a strategický
rozvoj o zvážení alternativ s cílem zachovat
tuto volnočasovou aktivitu ve vhodné lokalitě v katastru města s minimálními náklady.
• „Revitalizace pozemků v okolí ČOV + vícenáklady za odvoz zeminy z výkopu z objektu
MŠ Pod Ptáčnicí“
• Rada města souhlasí s vyčíslením nákladů
na přesun hmot do 3,5 km včetně výkonu
dozoru nad prováděním revitalizace společností Konstruktiva Branko, a.s. za konečnou
cenu 352.050,24 Kč bez DPH
• Rada města ukládá odboru investic a právnímu oddělní připravit zvýšení nájmů v bytech
s tzv. regulovaným nájemným na úroveň obvyklého nájemného a žádá odbor investic,
aby zajistil krátkodobý pronájem bytů v bytovém domě v Karlštejnské ul. na dobu 12 měsíců, resp. do doby případné rekonstrukce.
• Rada města bere na vědomí informace starosty o jednání s fy Šulc a syn a pověřuje
starostu nabídnout fy Šulc a syn na mimosoudní vyrovnání všech soudních sporů
částku 600.000 Kč ve splátkách dle dohody s protistranou.
• Rada města ukládá odboru investic prověřit
možnost osazení zpětné klapky na stávající
dešťovou kanalizaci pod Betonárkou.
• Rada města stanovuje celkový počet zaměstnanců obecního úřadu na 190 a ukládá tajemníkovi městského úřadu, aby tohoto
stavu zaměstnanců dosáhl k 1. 4. 2011.
• Rada města schvaluje nový ceník pronájmu

za společenskou místnost v DPS a dále pověřuje pana Miroslava Strejčka k podepisování nájemních smluv na nebytový prostor
(společenskou místnost) v DPS.
• Rada města potvrzuje převzetí seznamů dětí
přijatých do MŠ v roce 2010 a způsobu vyhodnocení přijímacích kritérií a bere na vědomí informaci starosty o průběhu jednání
s řediteli školských zařízení a podporuje
záměr sjednotit kritéria přijímání pro obě
mateřské školy.
• Rada města souhlasí s podáním výpovědi
Farní charitě Neratovice z nájmu nebytových prostor v DPS a ukládá odboru investic
a právnímu oddělení připravit výpověď, popřípadě ukončit nájem dohodou a ukládá
odboru investic nabídnout zkolaudovaný
byt po denním stacionáři písemnou formou
manželům Vyletovým.
• Rada města ukládá odboru investic a právnímu oddělení prověřit možnost podání
výpovědi z podnájmu bytu od společnosti
Fidea Consulting a jeho podnájmu manželům Vyletovým. (Vlastníkem bytu je ČEZ,
který ho pronajímá Fidea Consulting a ta ho
dala dále do podnájmu manželům Vyletovým. Město na tento podnájem hradí částku
16.000 Kč měsíčně, dalších cca 5.000 Kč
si hradí manželé Vyletovi.)
• Rada města v současné době neuvažuje
o zřízení sociálního bytu a doporučuje pro
krizové situace využít jiné možnosti ubytování; rada doporučuje sociální komisi v případě opakovaného návrhu doložit potřebnost
a využití takového opatření.
• Rada města ukládá odboru kancelář starosty a právnímu oddělení zapracovat do nájemní smlouvy na byt v DPS změny navržené
sociální komisí (minimální čerpání pečovatelských služeb ve výši 300 Kč a povinnost
klientů žádat o umístění do domova důchodců v případě nedoporučení lékaře pro pobyt
v DPS) pro r. 2011.
• Dodatečné odsouhlasení nákladů na opravu
techniky odboru Technické služby
• Rada města bere na vědomí výši nákladů
17.730 Kč na opravu vozidla Multicar.
• Návrh na posunutí a rozšíření kontejnerového stání v ulici Poštovní
• Rada města souhlasí s návrhem na posunutí
a rozšíření kontejnerového stání v ulici Poštovní a ukládá jeho realizaci.
• Rada města souhlasí s doplněním výstroje
pro strážníky Městské policie Černošice
v hodnotě do 5.000 Kč/osobu, celkem
95.000 Kč.
• Prodloužení licencí antivirového systému
Symantec - SYMANTEC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION (BRIGHTMAIL
MESSAGE FILTER)
• Rada města souhlasí s prodloužením licencí
obou systémů - a to systému SPSEE od dodavatele Polysoft v ceně 51.583 Kč a SBMF
od dodavatele Amenit v ceně 25.930 Kč.
• Obnovení smlouvy se spol. Gepro, s. r. o. na
poskytování technické podpory geografického
informačního systému MISYS-ČERNOŠICE

z radnice
• Rada města odkládá své rozhodnutí na příští
schůzi rady města a žádá odbor informatiky
znovu předložit k projednání a doplnit o zdůvodnění ceny tohoto produktu a informaci
o schválení smlouvy právním oddělením.

vit dopis SŽDC s požadavkem na zlepšení
stavu zastávek Černošice a Černošice –
Mokropsy, funkční zabezpečení přejezdů
a zajištění řádné informovanosti cestujících
o době zpoždění osobních vlaků.

• Rada města ukládá odboru investic zajistit
urychlenou opravu sloupků zábradlí včetně
řetězových zábran na křižovatce Vrážská –
Karlštejnská a prověřit možnost u křižovatky
Vrážská – Karlštejnská instalovat druh zábradlí znesnadňující vstup chodců do vozovky mimo přechod a ukládá odboru dopravy
prověřit možnost zřízení nového přechodu
přes ul. Vrážskou u křižovatky Vrážská – Karlštejnská, za předpokladu zachování stávajících přechodů.

• Rada města schvaluje nákup 3 000 protipovodňových dvoupytlů, které dle předložených nabídek nejlevněji dodává firma Fokus
- H za cenu 16,68 Kč včetně DPH za kus.

• Rada města ukládá odboru dopravy projednat s Policií ČR a odboru investic v případě schválení zajistit zřízení přechodu pro
chodce přes ul. Riegrovu u křižovatky s ul.
Vrážskou, a to včetně osvětlení tohoto přechodu
• Rada města ukládá odboru dopravy připravit
dopis ČD s požadavkem na změnu jízdního
řádu tak, aby osobní vlaky stavěly také v zastávce Černošice – Mokropsy a dopis se
stížností na zpožďování vlaků a dále zajistit
schůzku se zástupci ČD k projednání změny
jízdního řádu tak, aby osobní vlaky stavěly
také v zastávce Černošice – Mokropsy.
• Rada města ukládá odboru dopravy připra-

• Rada města pověřuje odbor Technických
služeb provést dočasnou úpravu komunikace Ke hřišti a Na Drahách s použitím
štěrku.
• Rada města pověřuje městskou policii
ke kontrole zaparkovaných aut v ulici Ke
Hřišti z pohledu úniku ropných látek a bránění průjezdu.
• Rada města souhlasí s podpisem smlouvy
a s umístěním kontejnerů na staré šatstvo,
obuv, knihy, hračky v ul. Poštovní a Topolská.
• Rada města doporučuje snížit frekvenci
svozu bioodpadu od 15. 12. do 15. 3. na
jedenkrát měsíčně.
• Rada města bere na vědomí informaci starosty, že s Povodím Vltavy již absolvoval první
jednání na téma bagrování Berounky a bude
se dále touto problematikou zabývat.
• Rada města bere na vědomí informaci o založení o. s. Aqua Incorrupta.

• Rada města mění název komise pro zveřejňování informací na komisi pro informatiku
a odvolává p. Kolce z komise pro informatiku z důvodu jeho neúčasti.
• Rada města souhlasí s úhradou nákladů na
pohonné hmoty SDH Černošice – Mokropsy
ve výši cca 30 tis. Kč na odčerpání laguny
vzniklé po povodních (13. – 17. 1. 2011)
• a ukládá kanceláři starosty písemně informovat majitele přilehlých ohrožených nemovitostí o výši nákladů – rozpočítat výši na
jednotlivé nemovitosti a požádat o úhradu
podílu na nutných vynaložených nákladech.
• Oznámení o vystřelení 6 silvestrovských
světlic dne 12. února
• Rada města bere informaci na vědomí, gratuluje Martinu D. k devátým narozeninám,
a tímto bodem v 01:48 dne 18. ledna ukončila své pravidelné jednání.

Plné znění zápisu ze schůze Rady města najdete na webu města:
http://www.mestocernosice.cz/mesto/mesto-cernosice/vedeni-mesta/rada-mesta/
K nahlédnutí je 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).

3. zasedání Zastupitelstva města Černošice 20. 1. 2011
Na 3. zasedání Zastupitelstva města Černošice
konaného dne 20. ledna 2011 se jednalo podle
tohoto programu.
(V době uzávěrky IL nebyl k dispozici ověřený
zápis z jednání.)
1. Z
 ahájení - max. 30 minut pro dotazy a připomínky občanů
2. Nabytí pozemků pod komunikací v ul. Dr. Janského od Středočeského kraje
3. Koupě tří podpěrných sloupů pro zachování
vedení veřejného osvětlení u křižovatky ulic
Nerudova a Sv. Čecha
4. Soubor rozpočtových opatření č. 5/2010
5. Pravidla IL, zřízení Redakční rady a jmenování
členů
Bod, který byl na program zasedání doplněn dodatečně – posouzení jednotlivých návrhů změn
územního plánu dle požadavků majitelů pozemků – byl kvůli opožděné distribuci zastupitelům
z programu stažen.
Plné znění zápisu ze zasedání zastupitelstva najdete na webu města:
http://www.mestocernosice.cz/mesto/mesto-cernosice/vedeni-mesta/zastupitelstvomesta/.
K nahlédnutí je 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).

Město Černošice
nabízí
studentům škol se zaměřením na sociální oblast
možnost vykonat praxi v Domě s pečovatelskou službou.
Bližší informace na www.mestocernosice.cz
nebo u vedoucího DPS p. Miroslava Strejčka na tel.: 608 513 111.
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NOVÁ RADNICE = NOVÁ PRAVIDLA PRO INFORMAČNÍ LIST
Vydávání radničních periodik je oblast, kterou výslovně žádný zákon neřeší. O povinnosti informovat občany se stručně zmiňuje pouze Zákon
o obcích a aplikovat lze i některé obecné formulace obsažené v Ústavě
ČR.
Názor nového vedení města je takový, že radniční tiskovina musí přinášet vyvážené a objektivní informace pro všechny občany města. Nelze
připustit, aby si radnice vytvářely monopol nad veřejnými médii, tedy médii hrazenými z peněz daňových poplatníků, a využívaly je ve svůj prospěch.
S touto základní vizí jsem připravovala a dne 20. 1. jsem předložila za-

stupitelstvu ke schválení Pravidla pro vydávání Informačního listu města Černošice. Před definitivním schválením jsem do nich zapracovala
i podnětné připomínky zastupitele Michala Strejčka (VPM). Pravidla byla
jednomyslně přijata všemi devatenácti přítomnými zastupiteli (omluveni
H. Langšádlová a K. Müller).
Na témže zasedání byla zřízena i redakční rada, která bude na dodržování Pravidel dohlížet.
Daniela Göttelová
místostarostka
daniela.gottelova@mestocernosice.cz

Pravidla pro vydávání Informačního listu města černošice
(výběr základních ustanovení)
Plné znění k dispozici na webu města a v Kanceláři starosty
Městského úřadu
• Vydavatelem Informačních listů (dále jen IL) je město Černošice.

• Zaměstnanci Městského úřadu ani členové rady města nesmějí být členy redakční rady.
• Práce v redakční radě není honorována.
• Redakce si vyhrazuje právo příspěvky krátit a upravovat při zachování obsahu sdělení.

• Vydávání IL se řídí tiskovým zákonem 46/2000 Sb., o právech
a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů.

• Příspěvky, které nebudou z důvodu velkého množství došlých
příspěvků zveřejněny, budou následně zveřejněny na webových stránkách města www.mestocernosice.cz v sekci Informační listy.

• IL jsou vydávány zpravidla 1x měsíčně v nákladů 2 600 ks.

• Pro všechny články uveřejněné v IL platí:

• Příspěvky a inzerci shromažďuje redaktor jednak přímo a jednak prostřednictvím odboru kanceláře starosty Městského
úřadu Černošice. Pro tento účel jsou zřízeny mailové adresy
redakce@mestocernosice.cz a inzerce@mestocernosice.cz.

ã Redaktor je povinen každý příspěvek obsahující tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité fyzické
osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické
osoby, poskytnout této osobě k vyjádření.

• Uzávěrka přijímání příspěvků pro aktuální vydání je vždy 15.den
v měsíci do 12 hodin.

ã Redaktor si vyhrazuje právo uveřejnit příspěvek a vyjádření
k němu pouze jednou (bez dalších reakcí) v jednom vydání
novin.

• Vydávání IL včetně distribuce je hrazeno z rozpočtu města.
• Příjmy z inzerce jsou příjmem města.
• Město Černošice vydává IL za účelem poskytnout obyvatelům
města objektivní, vyvážené a nestranné informace týkající se
zejména společenského, kulturního, sportovního, politického
a dalšího dění ve městě, a informace o činnosti městského
úřadu. Vydavatel též poskytuje přiměřený prostor pro prezentaci názorů všech zvolených představitelů města a pro výměnu
názorů občanů.
• Obsah jednotlivých čísel je tvořen tak, aby odpovídal věkové,
sociální a zájmové struktuře obyvatel.
• Vydávání IL řídí redaktor, kterého jmenuje a odvolává rada města.
• Redaktor je při tvorbě IL vázán těmito Pravidly pro vydávání IL
města Černošice, tiskovým zákonem a zákony souvisejícími
(např. zákon na ochranu osobnosti, autorský zákon, atd.).
• Redaktor zajišťuje náplň rubrik v souladu s koncepcí obsahu,
odpovídá vydavateli za zpracování a včasné předání předlohy
novin grafikovi.

ã Pokud autor použije ve svém příspěvku informace převzaté
z jiného periodika či jiného zdroje chráněného autorskými
právy, a předem si nezajistí souhlas autora nebo neuvede
zdroj takovéto informace, nese osobní odpovědnost za případné právní důsledky.
• V novinách nejsou zveřejňovány příspěvky diskriminující občany z důvodu rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení náboženství či víry, týkající
se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů,
které nesouvisí s obecní tématikou, a anonymy.
• Minimálně ½ strany každého vydání je určena pro politickou
polemiku zastupitelů.
• V každém vydání bude předem avizováno téma, resp. témata
pro diskusi, které/á je/jsou pro Černošice strategické/á nebo
vyžaduje/í vysoké náklady.
• Ke každému tématu bude minimálně ½ strany věnována příspěvkům čtenářů a to v poměru, v jakém dojdou do redakce.
• Inzerce se v novinách zveřejňuje zpravidla za úplatu.

• Redakční rada je zřizována zastupitelstvem města.

• Výši úhrady za inzerci stanoví rada města v Ceníku.

• Dohlíží na dodržování Pravidel pro vydávání IL. Dle potřeby
může redakční rada navrhovat změny Pravidel pro vydávání IL,
které předkládá zastupitelstvu ke schválení.

• Jako placená reklama nejsou přijímány osobní příspěvky občanů.

• Má lichý počet členů, minimálně 3, maximálně 7.

• Vydavatel si vyhrazuje právo neuveřejnit inzerci odporující zákonům ČR a dobrým mravům.

Redakční rada:
Marcela Kašpárková, Jana Klimentová, Petra Stejskalová, Eva Bachiri, Karel Pavlovský, Radek Bajgar, Petr Křenek
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Stavba školky Pod Ptáčnicí odstartovala proměnu pozemků
u Radotínské ulice
Okolí hlavní silnice na příjezdu do Černošic
nepůsobí zrovna reprezentativním dojmem.
Donedávna byla vidět pouze hustá vegetace,
tedy přesněji náletové dřeviny a plevel. Tento
obraz se pomalu začal měnit až letos v polovině ledna.
Během pár roků by rozlehlé pozemky u Radotínské ulice měly postupně dostat svou původní
tvář. Takhle nevzhledná tato lokalita totiž dříve
nebývala. V minulém století byly pozemky mezi
betonárkou a čističkou odpadních vod na stejné
výškové úrovni jako příjezdová silnice, ba v některých místech byla jejich úroveň i níže.
Na sklonku sedmdesátých a osmdesátých let minulého století se však jejich tvář rapidně změnila.
V té době probíhala výstavba pražského metra
a hledalo se místo pro uložení přebytečné zeminy. Pozemky podél Radotínské se soudruhům
natolik zalíbily, že se staly útočištěm pro několik stovek tun přebytečného výkopku. Tím došlo
k navýšení terénu na dnešní úroveň.
Protože pozemky od té doby nikdo neudržoval,
sloužily mnoho let i jako odkladiště přebytečné
zeminy, která se nehodila majitelům zahrádek.
Hromady zeminy se na roky ztratily mezi náletovými dřevinami a trny šípků, ostružin a množstvím
plevele. Tato část našeho města, která se často
ukrývá v husté mlze linoucí se podél Berounky,
upadla v zapomnění.
Začalo čištění pozemků
V polovině ledna tohoto roku se jako mávnutím
kouzelného proutku začala nehostinná část plochy mezi betonárkou a čističkou, která patří městu, proměňovat k nepoznání. Pracovníci technických služeb začali nelítostný souboj s množstvím
nekvalitních dřevin, keřových porostů a plevelem.
Křovím porostlé pozemky po prohraném souboji s motorovými pilami ukázaly svou dlouhá léta
zahalenou tvář. Najednou se projíždějícím motoristům při pohledu směrem k Berounce naskytl
nepěkný pohled na hromady zeminy a kamení,
které po letech opět spatřily denní světlo.
Proč se město rozhodlo s pozemky něco dělat
právě nyní, v zimním období a proč nechalo vykácet zeleň, která nevzhledné hromady ukrývala?
Hlavním důvodem proč začít s rekultivací v této
době je právě probíhající výstavba mateřské školky v ulici Pod Ptáčnicí.
Co s tím má společného školka
Zadávací dokumentace pro výstavbu mateřské
školky totiž neobsahovala položku s cenou za
uskladnění zeminy z výkopů základové jámy pro
školku, ani položku s uvedením ceny odvozu zeminy dále než do 1 km. Bývalé vedení radnice,
které tento finančně nákladný projekt spolufinancovaný z evropských zdrojů připravovalo, se snažilo na těchto položkách ušetřit a celkovou cenu
stavby tak snížit.
Firma Konstruktiva Branko, a.s., která jako vítěz
veřejné soutěže bude školku stavět, proto v souladu se zadávací dokumentací počítala s odvozem zeminy ze základů do vzdálenosti 1 km, kde
ji bezplatně uloží. Ve skutečnosti to však možné

není. Město nedisponuje žádným pozemkem do
1 km od stavby školky, který by uložení zeminy
umožňoval.
„Dvě mouchy jednou ranou“
Nové vedení radnice bylo tedy postaveno před
problém, kam s přebytečnou zeminou. Poplatky
za její uložení na povolené skládce a náklady na
dopravu, by byly v řádu jednoho miliónu korun,
který by v rozpočtu města chyběl.
Hledalo se proto alternativní řešení s ohledem
na minimalizaci nákladů. A tady vznikl nápad
provázat výstavbu mateřské školky a rekultivaci
pozemků podél Radotínské ulice. Tyto pozemky
patřící městu, plné terénních nerovností, byly vybrány jako jediné možné pro uskladnění zeminy
ze základů stavby školky.
Neznamená to však, že náklady spojené se vzdálenějším odvozem budou nulové. Přivezenou zeminu je potřeba po pozemcích rozprostřít tak,
aby se vytvořil rovinatý terén namísto stávajících
hromad a propadlin, což také není zadarmo. Pozemky se navíc nenachází do vzdálenosti 1 km,
jak předpokládala zadávací dokumentace, ale
jsou od staveniště školky vzdáleny cca 3,5 km.
Kolik to bude stát
Město v tu chvíli stálo před dalším problémem.
Zaplatit částku za vzdálenější odvoz zeminy a zaplatit její rozhrnutí a srovnání pozemků. Po jednání se zhotovitelem stavby mateřské školky se
podařilo nalézt řešení, které vede k minimalizaci
navýšení nákladů.
Bylo dohodnuto, že všechny práce spojené
s rozprostřením zeminy po pozemcích v okolí Radotínské ulice provedou pracovníci technických
služeb mechanizací města a firma Konstruktiva
Branko, a.s. bude městu účtovat pouze náklady
za odvoz zeminy. Následně firma městu předložila cenovou nabídku, v níž vyčíslila náklady spojené s odvozem zeminy na 322.050 Kč bez DPH.

Ačkoliv je uvedená cena vysoká, je o 50 % nižší, než cena vyplývající z cenové soustavy URS
(ceník stavebních prací vycházející z průměrných
cen jednotlivých stavebních prací v daném období). Nabídka firmy Konstruktiva Branko, a.s.
na vzdálenější odvoz zeminy byla proto radou
města na svém 6. zasedání přijata a pro město to
znamená, že namísto miliónu korun zaplatí „jen
350.000 Kč“ navíc oproti schválené ceně za výstavbu mateřské školky.
Budoucí tvář pozemků
Pozemky u Radotínské ulice, které patří městu,
budou po jejich srovnání osety travním semenem
a v závislosti na finančních možnostech města
budou doplňovány vhodnými dřevinami. Vzhledem k jejich výhodné poloze mezi nově vybudovanou cyklostezkou a hlavní příjezdovou komunikací do města bude výhledově možné i jejich
využití pro různé volnočasové aktivity.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic a správy majetku
jiri.jiranek@mestocernosice.cz

-- Pracovníci technických služeb k rozhrnování
zeminy použili i stařičký, ale stále funkční stroj
sovětské výroby značky „Stalinec“. --

-- Pozemky u Radotínské ulice byly vybrány jako jediné možné
pro uskladnění zeminy ze základů stavby školky. -15
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Proč jsme s tím ledem „nic nedělali“…
dokončení ze strany 1
Ledová hradba odplula ku Praze
Vývoj situace bylo takřka nemožné předvídat –
přírodní živly nelze naplánovat ani změřit. Mohlo
dojít k tomu, že zvýšená hladina řeky naši ledovou hradbu nadzvedne a odplaví předtím, než
dojde k takovému vzedmutí, že bude ohrožená
oblast zaplavena. Mohlo naopak dojít k úplnému zablokování řeky dalšími připlavenými krami nebo pohybem ledu a následně k rychlému
a rozsáhlému zaplavení okolí.
Nakonec se stalo něco mezi – když k nám dorazily kry z uvolněné ledové hradby od Karlštejna,
zasekly se sice pod Hladkou skálou a voda nad
hradbou začala stoupat, ale okolo desáté večer
v sobotu 8. ledna se celá ledová hradba uvolnila
a odplula ku Praze. Bylo po všem – tedy až do
dalšího víkendu, kdy se voda dostala ještě výše
v povodňové vlně způsobené srážkami a pokračujícím táním sněhu v Jižních a Západních
Čechách.
Techniku nebylo možné použít
Od některých občanů a od reportérů, kteří situaci v Černošicích intenzivně sledovali, jsme

8. – 9. 1. 2011 – ledová bariéra

dostávali logickou otázku, jestli nelze s použitím nějaké techniky ledovou hradbu odstranit
a z těchto rizikových situací se aktivně vysvobodit namísto „pouhého monitorování“.
Odstranění 2 km dlouhé bariéry pomocí pyrotechniky by podle zasvěcených odhadů vyžadovalo sérii mnoha dílčích odstřelů. Hlavní problém
by ale byl v tom, že by to (kromě velkých nákladů) vyžadovalo vyklizení velmi širokého bezpečnostního pásma - své nemovitosti by musela po
danou dobu opustit snad polovina Černošic.
A zřejmě by došlo k poškození některých nemovitostí v blízkosti řeky.
V televizi jsme všichni viděli, jak na některých řekách led odstraňovaly bagry. Proč to nešlo tady?
Vždy to bylo na menších tocích, kde bagr stál na
břehu. U nás k části řeky vůbec není pro techniku žádný přístup – zahrady sahají až k vodě.
A řeka je široká až 100 m, takže i bagr, který
kdysi dlouhatánskou hydraulickou rukou chránil
pilíře Karlova mostu, by dosáhl jen asi 10 metrů
od břehu. Navíc by mohl stát jen na vnitřní straně
zatáčky, kterou řeka tvoří, ale hlavní proudnice
je na straně opačné – pod nepřístupným skalnatým břehem.

V médiích se objevila také informace o využití
obojživelného transportéru. Podle velitele našich hasičů ale jeho technická specifikace zcela
vylučuje použití v tak velkém proudu a takové
hloubce, které u nás řeka má. Navíc není zepředu obrněný. Je výborným pomocníkem např.
pro evakuaci lidí ze zatopených oblastí, ale na
ledovou hradbu je krátký a nevhodný. Koneckonců pozorný čtenář si všiml, že jeho použití
k úspěchu ani v jiných místech nevedlo.
Možné opatření do budoucna
Situace s nahromaděným ledem se v Černošicích pravidelně opakuje. Krátké období klidu si
podle dostupných informací město užilo jen po
té, co bylo koryto řeky před několika lety bagrováním prohloubeno. V tomto technickém řešení
také vidíme asi jedinou možnost, jak riziko záplav
kvůli ledovým bariérám do budoucna případně
preventivně snížit.
Začali jsme proto již jednat s Povodím Vltavy
o možnosti provést v letních měsících opět vyčištění koryta od nánosů písku. Jak to dopadne
je ovšem nyní těžké předvídat – provedení těchto prací by vyžadovalo velké množství povolení
příslušných orgánů a také velké finanční náklady
ze strany státního podniku Povodí Vltavy. Samotné práce by znamenaly velké nepříjemnosti pro
obyvatele oblastí podél řeky – neustálý hluk po
dobu několika měsíců, který by pravděpodobně znamenal řadu stížností, paradoxně těch
samých občanů, jejichž majetek je záplavami
nejvíce ohrožen.
V první řadě musí vedení města tedy citlivě posoudit a rozhodnout, co bude menší a co větší
zlo. I pokud se rozhodneme usilovat o odbagrování nánosů v řece a bude zahájen proces získání potřebných povolení, podle zástupců Povodí
Vltavy by to i v tom nejoptimističtějším scénáři
bylo nejdříve v létě 2012 – a to jen pokud by
na to tento státní podnik nějak dokázal sehnat
a vyčlenit dost peněz.
Filip Kořínek
starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

© Ivan Jerling JSDH Mokropsy
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13. – 19. 1. 2011 – povodně

© JSDH Mokropsy

JSDH Mokropsy©CAFRA

PODĚKOVÁNÍ
DOBROVOLNÝM
HASIČŮM
A MĚSTSKÉ POLICII
ČERNOŠICE
Vážení,
dovolte nám oběma organizacím poděkovat
za obětavý přístup, organizaci, informace
a pomoc nám obyvatelům Mokropes (Černošic) při posledních povodňových událostech 8. 1. a 14. 1. t.r. Vždy jako jediní přišli,
uklidnili, pomohli a všichni jsme nakonec
zvítězili. Díky za Vaši odvahu, čas a ochotu.
© Petr Kubín

V úctě
Anna a Saša Neradovi a mnozí další
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U nové školky vyroste protihluková stěna
V souvislosti se stavbou mateřské školky v ulici Pod Ptáčnicí se město zavázalo vybudovat
u jediného současně zastavěného pozemku
v lokalitě protihlukovou stěnu. Její výstavba
byla městu uložena podmínkou stavebního
povolení. Stavební úřad se tímto opatřením vypořádal s připomínkami účastníků řízení vznesených při stavebním řízení.
Tato stavba však nebyla zahrnuta do zadávací
dokumentace, podle které byl vybrán zhotovitel mateřské školky. Na stavbu protihlukové
stěny tedy bylo nutné ho vybrat zvlášť. A peníze na její stavbu budou muset jít z rozpočtu

Hledáme
staré fotky Černošic
Odbor kultury hledá jakékoli staré fotografie Černošic. Prosíme všechny, kdož takové fotografie
mají, aby mě kontaktovali na níže uvedených telefonních číslech nebo e-mailu. Pro fotografie si
osobně zajedu a po okopírování je vrátím. Nebo
se s fotografiemi můžete zastavit na odboru kultury v Karlštejnské 259. Děkujeme za pomoc.
Pavel Blaženín, vedoucí odboru kultury
Tel. 251 641 116, 602 200 817
pavel.blazenin@mestocernosice.cz

města. V nákladech na stavbu školky totiž nejsou zahrnuty.
Jelikož nové vedení města chce při veřejných
zakázkách postupovat transparentně, byla
soutěž na zhotovitele protihlukové stěny zveřejněna na webových stránkách města. A to
přesto, že tomu tak nemusí podle zákona
o veřejných zakázkách být, neboť se jedná
o zakázku malého rozsahu. Veřejné zakázky se tak mohl účastnit neomezený okruh
firem.
Celkem byly podány tři nabídky na zhotovení protihlukové stěny. Hodnotícím kritériem

Články
z historie Černošic
budou pokračovat
Pro všechny, kteří se těšili na další příspěvky paní Mileny Křížové o starých Černošicích, máme dobrou zprávu. Po únorové
odmlce se v březnu můžete opět těšit na
pokračování jejích čtivých příspěvků.

byla cena. Nabídku podala firma Konstruktiva Branko, a.s., která staví v té samé lokalitě
mateřskou školku a to za cenu 126.589 Kč
bez DPH, firma RESPO, která nabídla cenu
127.757 Kč bez DPH a firma STRABAG, a.s.,
která nabídla zhotovení stavby za cenu
227.419 Kč bez DPH. Zakázku získala Konstruktiva Branko, a.s. s nejvýhodnější nabídkou. Výstavba protihlukové stěny začne ještě
v zimních měsících letošního roku.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic a správy majetku
jiri.jiranek@mestocernosice.cz

Vzpomínky
na Černošice
S paní Lídou Matrtajovou-Vejmelkovou
jednáme o distribuci její knihy Vzpomínky
na Černošice a můj kulturní život (Černošice a kultura od roku 1910). Kniha jistě
potěší všechny, kteří se zajímají o historii
a osudy slavných osobností našeho
města.

Omluva
V lednovém vydání Informačního listu byl
uveřejněn text Historie přechodu přes Berounku do Dolních Černošic. Ve článku
došlo k několika chybám, za což se velmi
omlouváme a informace opravujeme.
Došlo k záměně fotografií posledního převozníka pana Jiskry a profesora Pavla Čížka.
U fotografie rozvodněné řeky byl uveden
špatný popisek. I tuto chybu napravujeme.
Profesor
Pavel Čížek
-- Rozvodněná řeka pod lávkou --

Pan Jiskra,
poslední převozník
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Něco navíc
Když už se k tématu lávky vracíme, přidáme
ještě pár informací od pamětníků navíc.
„První rok života lávky byl opravdu dramatický. Bylo to v noci a nebyl jsem u toho, ale
z vyprávění vím, že všichni měli strach. Hlavně z možné ostudy kdyby lávka nepřežila
první zimu. Kry měly okolo 40 cm a vršily se
před lávkou a po ledolamech stoupaly nahoru. Jedna kra snad dokonce přešla vrchem
přes lávku. Lávku možná zachránila osobní
statečnost pana Firbacha, který v kritickém
momentu vyběhl na otřásající se lávku a bidlem uvolnil zapříčené kry. Boční nápor by

lávka nemohla dlouho vydržet. Naštěstí se
podobné drama už neopakovalo,“ napsal
nám RNDr.Ing. Pavel Čížek, CSc., syn profesora Pavla Čížka, který lávku navrhnul.
„A není také tak docela pravda, že dnešní
dálnice do Brna vede jinudy. Jediný původní
most, který dnešní trasa využívá, stavěl můj
otec. Stojí na km 70 a ještě před zhruba deseti lety byl nápadný svým poněkud omšelým
zevnějškem. Dnes už dostal nové opláštění,
takže zaujme jen bystrého pozorovatele svou
poněkud archaickou koncepcí, která je jiná
než všechny ostatní podjezdy na D1.“

z města a okolí

Na angličtinu a basketbal do KÁMOCLUBu
-- Těsně po skončení
Mistrovství světa
v košíkové žen navštívila
Kámoclub reprezentantka Veronika Bortelová --

-- Dvakrát týdně se dětí učí angličtinu --

Již druhým rokem funguje v Dobřichovicích každou středu a pondělí odpolední KÁMOCLUB pro
děti. Navštěvuje jej řada dětí z Černošic, Všenor,
ale také ze Třebáně nebo Mníšku pod Brdy.
V Kámoclubu se děti ve věku 6 až 10 let učí dvakrát týdně angličtinu, podle pokročilosti jsou rozděleny do dvou skupin. Po angličtině následuje
sportovní příprava se zaměřením na basketbal.
Závěr celého odpoledního bloku patří posilovacímu cvičení a zdravotnímu tělocviku. Pro děti jsou
pořádané basketbalové zápasy a team lektorů
(více na www.kamoclub.cz) občas doplňuje profesionální americký trenér Kenneth Scalabroni,

který vede celý trénink v angličtině. Navštěvovat
celý blok není podmínkou, lze chodit třeba jen na
angličtinu nebo jen na některou ze sportovních
aktivit. Většina rodičů však vítá možnost spojit
více kroužků pod jednu střechu a především vyzvedávání dětí přímo z družiny.
Návštěva basketbalové hvězdy
Kromě basketbalových zápasů pořádáme také
zajímavé besedy s profesionálními hráči a trenéry. Překvapením podzimu byla pro malé sportovce návštěva reprezentantky Veroniky Bortelové.
Těsně po skončení Mistrovství světa žen v koší-

Vánoční hodina
Konec roku tradičně uzavírá vánoční hodina
s rodiči. Nejinak tomu bylo v roce 2010. Vánoční zvyky z anglicky mluvících zemí byly nejprve
tematizovány ve výuce angličtiny a pak už malí
„Kámové“ čekali, zda na ně i letos Santa Claus
nezapomene. Ani tentokrát nezklamal a pověsil
malým „Kámům“ do tělocvičny ponožku plnou
dárků. Poté se do tělocvičny dostavili rodiče,
a sourozenci malých „Kámů“ a ve smíšených
družstvech proběhlo několik disciplín. Potěšení
dětí ze společného sportování s rodiči pak završila sladká odměna nejen pro vítěze.
Zapojit se do Kámoclubu je to možné kdykoliv, program si lze po dohodě bezplatně vyzkoušet. Více informací a kontakty najdete na
www.kamoclub.cz.

-- Team lektorů basketbalu občas doplňuje profesionální americký trenér Kenneth Scalabroni --

-mv-

Ottománek představuje…
Baby Club OTTOMÁNEK s.r.o. působí v Černošicích již čtvrtým rokem. Provozuje Mateřskou školu Kvítek s celodenním provozem,
kurzy plavání pro děti od 6 měsíců do 6 let,
nabízí celou řadu pravidelných sportovních
kroužků a dalších akcí pro děti i dospělé.
Na tomto místě bych však ráda představila
dopolední klub Kvíteček, který je každý
den od 8.00 do 12.00 hodin otevřen dětem
již od 2,5 let. Cílem Kvítečku je přispět ke
zdravému a všestrannému rozvoji dětí. Hravou formou rozvíjet tvořivost, fantazii, posilovat smysl pro zodpovědnost, samostatnost
a vytváření přátelských vztahů v rámci skupiny vrstevníků.

kové si Veronika udělala čas právě na Kámoclub.
Navštívila děti na tréninku, přinesla s sebou stříbrnou medaili a zasoutěžila si s dětmi ve střelbě
na koš.
Za obdivnými pohledy a spoustou otázek, které
děti měly, se dal tušit opravdový zájem o sport.
Osobní setkání s vrcholovým sportovcem možná
přispěje k tomu, že děti sport budou vnímat jako
důležitou aktivitu a pohyb a zdravý životní styl se
stane součástí jejich budoucího života.

Každý den v týdnu má jiné tematické zaměření – od hudební průpravy přes sport až k divadlu nebo výtvarce. Součástí programu je
i každodenní pobyt venku. Velkou výhodou
klubu je možnost docházky jen dva nebo tři
dny v týdnu, zahájení docházky i během školního roku nebo účast na plaveckém výcviku
v Ottománku za zvýhodněnou cenu. Klub je
umístěn v prostorách Tenis Clubu Mokropsy,
k dispozici má pěknou nově vybavenou hernu
a na sportování a pohybové hry i aerobikový
sál. Hledáte-li pro své malé ratolesti zajímavý
a smysluplný program, přijďte se podívat do
Kvítečku. Těšíme se na Vás !
Za BCO Vladimíra Ottomanská

Nový
volnočasový klub
pro teenagery
Od 5. března začíná fungovat nový klub
pro teenagery v prostorech modlitebny
Církve bratrské v Černošicích. Náplní
klubu bude volná diskuse (nad tématy
ze seriálu Exit 316), hraní deskových
i jiných her, workshopy, promítání filmů,
společné jídlo, apod. Každou sobotu od
17.00. Vstup zdarma!
Pavel Paluchník
Kazatel Sboru Církve bratrské
v Černošicích
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Venku je ošklivo a doma už to znáte
– přijďte si pohrát do Mraveniště!
• čt 10. 2. Jak se bydlí v akváriu – povídání
o rybičkách + jedna mokrá pohádka a tvoření rybky
• pá 11. 2. Zamrzlé mraveniště – naučíme
se kouzlit na okna jako čaroděj mráz
• čt 17. 2. Kde je duha? Kdo ji má? Kdo
se na ní podívá? Duhové aktivity, duhová
pohádka i duhové tvoření
• pá 18. 2. Bude zima, bude mráz, kam se
ptáčku kam schováš... no přeci do ptačí
budky od našich dětí
• čt 24. 2. Bramborové mraveniště – děti
čekají bramborová říkadla, písničky, pohádka, tiskátka a jednohubky
• pá 25. 2. Příroda sice ještě spí, ale
v Mraveništi už nám krásně rozkvete první
jarní strom
MC Tam-Tam-Mraveniště můžete navštívit
každý čtvrtek a pátek vždy od 9 do 11 hod.
Čtvrtek je vyhrazen pro miminka a batolátka do dvou let, pátek patří dítkům ve věku
od 2 do 5 let.
Těšíme se na Vás v komunitním centru MaNa
(Komenského ul.) naproti kostelu.
Kontakt: mraveniste@seznam.cz,
603 283 939, 603 200 569.
Aktuální program pravidelných setkání
i jednotlivých akcí najdete také na adrese:
www.tamtammraveniste.estranky.cz

Za zábavou
do Fabiánku
Rodinné centrum Fabiánek zve zájemce na
kroužky pro předškolní děti, které se konají
v budově ZUŠ v Lomené ulici v Dobřichovicích.
• Hrátky a tvoření (pro děti od 1,5 do 3 let) –
pondělí 10-11, není třeba se hlásit
• Jak se dělá…? (pro děti od 3 let) – čtvrtek
9-10, je třeba se hlásit do úterý večer
Dále vás zveme na Jarní burzu dětských věcí,
která se koná v sobotu 5. března od 9 do 11 hodin v Sále dr. Fűrsta v Dobřichovicích. Burza je
zaměřena na oblečení a vybavení pro děti od miminek po předškoláky, zájemci o prodej najdou
informace na www.rcfabianek.estranky.cz a hlásit se mohou na rcfabianek@seznam.cz nebo
na čísle 725 890 504.
RC Fabiánek nabízí všem aktivním seniorům
možnost přihlásit se do kurzu S Fabiánkem na
síti aneb Internet pro dříve narozené.
1. března zahajujeme kurz pro mírně pokročilé
(úterky 18-19, 5 lekcí, celkem 250 Kč, v budově ZŠ u mostu). 15. března zahájíme kurz
pro začátečníky (úterky 17-18, 10 lekcí, celkem 500 Kč, v budově ZŠ u mostu).
Přihlášky na rcfabianek@seznam.cz nebo na
čísle 725 890 504.
Libuše Stupavská
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Mateřská škola Černošice – Mokropsy,
Topolská 518
pořádá v úterý 8. 3. 2011
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Chcete přihlásit své dítě do naší školky a rádi byste si předtím školku prohlédli?
Zajímají vás podrobnosti o výchovně – vzdělávací práci v naší školce?
Rádi byste věděli, co vše v naší školce s dětmi děláme,
jaké pořádáme další akce, jaké je vybavení školky?
Máte nějaký dotaz nebo problém, který bychom vám mohli pomoci vyřešit?
Pak je tato akce určena právě vám.
Přijďte v 9.30 hodin.
Prohlédnete si celou školku, uvidíte, jak děti pracují a budete seznámeni
s provozem školy, pravidly pro zápis dětí do naší školy
a budeme se snažit odpovědět na všechny vaše dotazy.
Přijďte, rádi vás uvidíme.

z města a okolí

Z černošického
Sokola

Na návštěvě u přátel v Molsheimu
V jednom z loňských čísel Informačního listu
Černošice se objevil článek o tomto asi desetitisícovém městečku ve francouzském Alsasku
poblíž Štrasburku. V době od 10. do 12. prosince 2010 tam na pozvání molsheimské radnice
hostovala skupina historického šermu Alotrium
z Černošic-Mokropes, pod vedením Josefa
Jana Kutílka.
V rámci tamních slavností starobylých Vánoc
(la Fête de Noël d’antan à Molsheim) se šermíři
prezentovali jak v rámci slavnostního průvodu
vedeného v dobových kostýmech včetně pištců,
dudáků, fanfárové dětské kapely, stádečka jedenapadesáti cvičených husí s pasáčkem, jízdy
na koních atd., tak i v samostatných choreografiích, mimo jiné Námluvy po Španělsku a Turnaj
pro královnu – s parádními ukázkami historického šermu a středověkého válečnického umění
doby gotické. Nadšené ovace a dlouhotrvající
aplaus jim byly odměnou za několikeré spektákly v sobotu i v neděli, při nichž vystupovaly také
dámy, jež si v bojovém umění počínaly stejně
hbitě a elegantně jako páni rytíři. Lze říci, že publikum bylo doslova unešené, zejména pak děti,
které po představení oslovovaly naše umělce,
fotografovaly se s nimi, potěžkávaly si zbraně
a obdivovaly brnění. Čest i důvěru, vyřčenými
starostou města Molsheimu panem Laurentem
Furstem při veřejném slavnostním přijetí Alot-

Mokropeský
masopust
V sobotu 26. února ve 14 hodin se po
dvaadvacáté rozezvučí Mokropsy skvělou
hudbou, neodolatelnými vůněmi a nedostižnými hereckými a tanečními výkony. Přijďte
pobejt a dostanete i drobet kominického
štěstíčka. Večer zábava u Králů. Začátek
masopustního reje je ve 14 hodin na Masopustním náměstí.
Masopustní spolek

ria na náměstí před starobylou budovou cechu
řeznického La Metzig na hlavním náměstí, jeho
členové a členky plně dostáli. Název našeho báječného města Černošice teď zná každý obyvatel i návštěvník města Molsheimu. A chtějí nás
tam i v létě!
PhDr. Zbyněk Jan Pačes, CSc.
Člen výboru pro partnerství evropských měst,
Černošice, odpovědný za kontakty
s francouzskými přáteli

Tělocvičná jednota Sokol Černošice nabízí
pohybové vyžití všem věkovým kategoriím od
batolat až po seniory. Kromě pravidelného
cvičení Sokol pořádá v průběhu celého roku
také různé akce pro veřejnost.
Zakončení roku 2010
Děti si vánoční prázdniny užívaly ve svých rodinách a těšily se z vánočních dárků. Sokolští
senioři a seniorky se každoročně scházejí
v klubovně na vánočním posezení. Letos nás
bylo díky náledí méně, přišli jen ti nejodvážnější.
Konec roku jsme společně oslavili silvestrovským výstupem na Kulivou horu, kde jsme
si slíbili, že z tohoto výstupu uděláme tradici.
(Vloni jsme se zde sešli poprvé, letos nás bylo
již 11 a tři psi).
Dobytí severního pólu
V novém kalendářním roce jsme po vánočních
prázdninách zahájili pravidelné cvičení všech
složek. A proběhla i první akce.
V neděli 9.ledna jsme pořádali naši tradiční
zimní akci „Výpravu na severní pól“. I když se
letos, díky oblevě, sešlo méně polárníků než
jiné roky, ti, kteří přišli, nelitovali. Sněhu bylo
méně, i tak ale musela výprava překonat mnoho nelehkých úkolů. Děti se tužily, dobytí se
zdařilo, příští rok tedy jdeme znova. Tato akce
je otevřená pro širokou veřejnost, takže kdo
s námi ještě na pólu nebyl, může se příští rok
v lednu přidat.
Přebor župy Jungmannovy
V sobotu 15. ledna se konal přebor župy
Jungmannovy, kam Sokol Černošice organizačně přísluší, v plavání. Závodilo se v plaveckém bazénu v Hořovicích. Naši výpravu tvořilo
22 závodníků, od předškoláků po seniorky.
A rozhodně se neztratili. O medailové zisky
se postarala hlavně rodina Farova, Jaroslava
Farová získala zlatou v závodě žen, Jakub Fara
a Julie Farová získali stříbrné medaile v kategoriích staršího žactva. Bronzové medaile si
odvezli Vojtěch Kratochvíl a Květa Lžičařová
v kategoriích staršího žactva. Všem dětským
závodníkům se výkony v plavání budou započítávat do soutěže sokolské všestrannosti. Ve
zbylých disciplinách této soutěže (šplhu, gymnastice a atletice) se bude závodit 14. května
2011 v Příbrami.
V březnu karneval i ples
Na březen chystá Sokol Černošice dvě akce.
V sobotu 5. března odpoledne se v sokolovně bude konat Dětský karneval (na této
akci budeme spolupracovat s Clubem Kino)
a večer bude Ples sportovců, který pořádají
společně Sokol Černošice a SK Černošice.
Tento termín je závazný, dementujeme informaci z programu Clubu Kino, kde byl uveden
chybný termín (na něj se nám nepodařilo zajistit kapelu).
Zveme děti i jejich rodiče a další zájemce,
přijďte si zatančit, vždyť plesů v Černošicích
zas tolik nebývá.
Hana Fořtová
TJ Sokol Černošice
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Místní skauti předali
nový invalidní vozík do DPS
Během závěru předchozího roku se místní
skauti zúčastnili tradičních černošických adventních trhů, kde prodávali své výtvory od
všech věkových kategorií. Po skončení trhů
došlo na rozhodování, co za utržené peníze
pořídit. Každý rok si vybereme nějakou oblast,
kterou tímto podpoříme. V loňském roce to
byla adopce na dálku a letos jsme se dohodli na pomoci domu s pečovatelskou službou
v Černošicích.
Po konzultaci s Miroslavem Strejčkem jsme
se rozhodli k zakoupení nového invalidního

vozíku, který mohou používat všichni obyvatelé Domu s pečovatelskou službou s ohledem
na svůj momentální zdravotní stav. Již dne
22. 12. 2010 se nám podařilo vozík zakoupit
a zároveň předat na společné vánoční večeři
klientů DPS. Zbytek peněz na koupi vozíku se
nám podařilo vybrat při každoročním rozdávání betlémského světla. Musím konstatovat, že
předání bylo v krásné atmosféře a pro všechny
naše členy bylo odrazem smyslu naší činnosti.
Petr Wolf
vedoucí černošických skautů

Podzimní
černošický ples
V sobotu 13. listopadu 2010 se v černošickém Club Kině konal první Podzimní černošický ples. Ples měl za úkol nejen podpořit
rozvoj místní společenské kultury, ale také
získat finanční prostředky, které budou použity na výbavu dětského hřiště a Sokola. Tímto děkujeme všem sponzorům pestré tomboly a návštěvníkům plesu, díky jimž se podařilo
získat částku 7.000 Kč. Pořadatelé plesu se
již dnes těší na další společné setkání.
Jan Fara

Foto: 3x Jan Fara
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Přehled kulturních akcí na rok 2011
Únor
3. 2.
11. 2.
24. 2.
26. 2.
26. 2.
27. 2.

Jan Jícha & band  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Los Rumberos Trio – afro-cuban music  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Gustav Mahler a česká hudba: duo Viola d´amore  .  .  .  . 
Mokropeský masopust  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Paul Batto Jr. Duo (Sl + CZ) sál  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Pohádky na přání – Růženka, Červená Karkulka,
Perníková chaloupka, Prasátka a vlk  .  .

(Club Kino)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
(Club Kino)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
(ZUŠ, Střední 403)  .  .  .  .  .  .  .  .
(Masopustní náměstí)   .  .  .  .  . 
(ZUŠ, Střední 403)  .  .  .  .  .  .  .  .

20.30
20.30
20.00
14.00
20.30

(Club Kino)   .  .  .  . 16.00, vstupné 70 Kč

Březen
5. 3.
Dětský karneval Sokola Černošice
5. 3.
Ples sportovců / Sokol Černošice + SK Černošice
11. 3.
Tereza Rajnincová & LQ Band  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
13. 3.
Divadlo pro děti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
16. 3.
Fabio Delvo Quartet (It.)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
16. 3.
Bohuslav Martinů: komorní koncert sál  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
27. 3.	Ivan Kraus: Víkend Divadelní hra  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

(Club Kino)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20.30
(Club Kino)   .  .  .  . 16.00, vstupné 70 Kč
(Club Kino)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20.30
(ZUŠ, Střední 403)  .  .  .  .  .  .  .  . 18.30
(Club Kino)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19.00

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
Pohádky kolem křižovatky  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  (Club Kino)   .  .  .  . 16.00, vstupné 70 Kč

Květen
1. 5.
Májové slavnosti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
8. 5.
Princezna koloběžka: pohádka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
16. - 22. 5. Jazz 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
10. 6.
Juicy Frak: desetičlenný funk & groovy band  .  .  .  .  .  .  .  .  (Club Kino)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20.30
24. - 25. 6. Výstava keramiky firmy Pohodart  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (ZŠ Černošice, Komenského ul.)

Srpen
13. - 14. 8.
20. 8.

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

Říjen
9. 10.	Irena Budwiserová  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (Kostel Nanebevzetí Panny Marie) 18.00
30. 10.
Walter Fischbacher trio USA, HR, De  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  (Club Kino)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20.30

Listopad
6. 11.

Teátr Víti Marčíka: pohádka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . (Club Kino)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16.00

Prosinec
8. 12.
16. 12.

Tomáš Kočko & Orchestr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  (Club Kino)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20.30
Big Band Václava Zelinky: galakoncert  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  (Club Kino)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  20.30

Více informací najdete na www.mestocernosice.cz a www.clubkino.cz

23

kultura

Gustav Mahler
a česká hudba

Jazzový koncert
PAUL BATTO Jr. DUO

V rámci atmosféry oslav výročí 150 let
od narození a 100 let od úmrtí geniálního skladatele a dirigenta Gustava
Mahlera (1860-1911) pořádá odbor
kultury společně s interprety skvělého dua Viola d´amore hudební koncert, který se uskuteční ve čtvrtek
24. 2. od 20 hodin v sále Základní
umělecké školy v Černošicích.

Odbor kultury vás zve v sobotu 26. 2.
od 20.30 hodin do koncertního sálu Základní umělecké školy ve Střední ul. 403
na koncert PAUL BATTO Jr. DUO (Slovinsko/CZ) hrajícím ve složení Paul Batto Jr. –
kytara, foukací harmonika, zpěv a Ondřej Kříž
– piano, klávesy.
Paul Batto Jr. se narodil v Lublani, v roce
1994 založil kapelu Riverside Blues Band, se
kterou hrával nádherně čisté akustické blues.
S touto kapelou natočil tři CD. V roce 2003
se rozhodl pro sólovou kariéru. Jeho současný zpívaný repertoár sestává z jazzových
a bluesových standardů (Frank Sinatra, Tony
Bennett, Duke Ellington, George Gershwin
atd.). Je to většinou swing ve středním tempu,
vedle toho též balady a bluesové písničky. Pro
vokální projev i kytarovou hru Paula Battoa je
typické svérázné pojetí, jeho koncerty jsou
vždy velkým zážitkem. Více: www.batto.org +
www.myspace.com/paulbattojr.
Vstupné 120 Kč.

Zazní na něm Mahlerovy písňové skladby Hans und Grete, Erinerung nebo
Adagietto z 5. symfonie. Hlas písním
propůjčí sopranistka Eva Děkanová,
která spolupracuje s duem Viola d´amore již několik let. Houslista Jiří Šimáček
a klavírista Karel Prokop uvedou kromě
Gustava Mahlera i skladby Bedřicha
Smetany, Antonína Dvořáka nebo Bohuslava Martinů.
Tato dvě jubilea hudebního skladatele Gustava Mahlera, která si v roce
2010 a 2011 připomíná celý kulturní
svět, jakoby přímo nabízela myšlenku,
že v lidském společenství se čas od
času objevují osobnosti, které díky
svým výjimečným schopnostem, díky
svému uměleckému přesahu, ukazují
nebo naznačují souvislosti, které nám,
běžným smrtelníkům, zůstávají utajeny a jsou námi pouze tušeny. Zvlášť
patrné je to v oblasti hudební. Přijďte
na koncert a přesvědčte se sami.
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Co chystají v Modrém domečku
Čtvrtek - 10. 2. od 18 hodin – beseda Putování po Orientu – o svém pobytu v Sýrii a v Egyptě
přednáší a vlastní fotografie promítá Mgr. Karel Gregor, který pracuje jako terapeut v naší chráněné kavárně a několik měsíců v těchto zemích žil. Místo konání: Nám. Krále Jiřího z Poděbrad 3, Řevnice.
Sobota - 26. 2. od 20 hodin bude zahájen Ples Náruče ve stylu Dancing Queen. V restauraci La Republika v Řevnicích, přímo v Public klubu na úvod zatančí taneční skupina Proměny a během večera Vás kromě bohaté tomboly čeká také možnost zazpívat si karaoke. Průřez
hudbou a videoklipy ze 60.-70.-80. let bude řídit profesionální DJ Olda Burda. Rezervace na
tel. 775 699 394 nebo 602 603 257 nebo na e-mailu: modrydomecek@os-naruc.cz.
Vstupné 200 Kč. Více informací na: www.os-naruc.cz

kultura

Afro-kubánské rytmy v podání Los Rumberos trio
Odbor kultury vás srdečně zve 11. 2. od
20.30 hodin do Club Kina na afro-kubánskou hudbu v podání fenomenálních Los
Rumberos trio. Toto hudební trio je nejmladším a co do počtu členů také nejmenším přírůstkem do rodiny kapel sestavených Petrem
Smetáčkem, absolventem skladby na pražské
Konzervatoři J. Ježka ve třídě Karla Růžičky.
Stejně jako v případě svých větších příbuzných
(osmičlenných LOS RUMBEROS a dvanáctičlenných LOS RUMBEROS EN GRANDE) je
základem repertoáru afro-kubánská hudba,
na kterou se Petr specializuje (letos dokonce
vydal vůbec první české CD s tímto hudebním žánrem). Setkáte se tu tudíž s rytmy, jako
je mambo, son montuno, cha-cha-chá nebo
třeba i afro, a to ve skladbách vlastních i převzatých. Členové tria jsou staří známí z „klasického“ LOS RUMBEROS: zpěvačka Kateřina Myšková a kytarista Jan Burian. Oba dva
zde navíc hrají též na perkuse, což společně
s Petrovou speciální soupravou tvořenou piánem a perkusemi umožňuje plnohodnotnou
interpretaci afro-kubánských rytmů i v tomto komorním obsazení. Více informací na:
www.petrsmetacek.com. Vstupné 120 Kč.

Pohádky na přání
Odbor kultury srdečně zve nejen děti v neděli 27. 2. od 16 hodin
do Club Kina na Pohádky na přání. Pořad je sestaven z oblíbených
pohádek: O šípkové Růžence, O červené Karkulce, O perníkové chaloupce a Prasátka a zlý vlk. Krásné barevné loutky výtvarníka Oldřicha
Rédy umocňují divadelní zážitek. Veselý a zajímavý pořad je srozumitelný i těm nejmenším. V pohádkách není nic, co by děti děsilo, protože

“Ježibaba” i “vlk” působí komicky. Je to pořad plný smíchu, o který se
starají dva vrabčáci – popletové. Herci nejsou pouze vypravěči příběhů,
ale mění se i v protihráče loutkových hrdinů. Pohádky napsala Milada
Matuchová. Režie: Jaroslav Vágner, výprava a loutky: Oldřich Réda.
Účinkuje divadlo Hračka.
Vstupné 70 Kč.

MALÝ KVÍZ PRO DĚTI – Cesta do pohádky
A

Napiš jména princezen: Pyšná princezna –.......................................................................................................
Princezna se zlatou hvězdou na čele – . ...................................................................
princezna z pohádky O létajícím ševci – ...................................................................

B

C

Pospojuj,
kdo k sobě patří:

Doplň zvířátka
v názvech pohádek:

MAKOVÁ PANENKA

HAJNÝ ROBÁTKO

BROUK PYTLÍK	IJÁČEK
JELEN VĚTRNÍK

FERDA MRAVENEC

MEDVÍDEK PÚ

MOTÝL EMANUEL

O chytré kmotře ….…...........….......................

Vyplněný kvíz označený jménem a adresou přines do konce února do Městské
knihovny. Tři vítěze odměníme hezkou
knížkou.

….…............…............….....................Ohnivák

Jméno:

…......…............…............…............... v botách

Adresa:

Sedmero.....…............…..................................
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kultura

Roční bilancování v Městské knihovně
Začátek nového roku nás každoročně nutí
k zamyšlení nad rokem minulým. Jaký
tedy byl rok 2010 v Městské knihovně?
S radostí můžeme konstatovat, že se o 10 %
zvýšil počet nových čtenářů. Nejmladšímu čtenáři jsou dva roky, nejstaršímu 90 let, nejvíce
čtenářů je ve věkové kategorii 10 let. Knihovnu
navštívilo o 1843 více čtenářů a počet výpůjček se zvýšil o 1345 v porovnání s rokem předešlým. Zvýšil se také počet zájemců o internet, kteří zde mají k dispozici dva počítače.
Nejčtenějšími knihami v oblasti beletrie pro
dospělé byly tituly: Larsson, Stieg – Muži, kteří
nenávidí ženy; Sheldon, Sidney – Nebezpečí

pravdy; Kubátová, Táňa – Co je v domě. V naučné literatuře to byl: Klíma, Josef – Vlastníma
očima; Krumlowský, Felix – Ututlané dějiny;
Motl Stanislav – Kam zmizel zlatý poklad. Nejoblíbenějšími knihami pro děti se staly: Awdry,
W. – O mašince Tomášovi; Petiška, Eduard
– Staré řecké báje a pověsti a Press Hans Jurgen – Horká stopa.
Knihovna se zúčastnila také celostátních akcí,
jako je Březen měsíc čtenářů, dříve Měsíc knihy a internetu a začátkem října Týdne knihoven. V rámci těchto akcí proběhl i týden čtení
pro naše malé návštěvníky zaměřený na knížky Františka Hrubína, od jehož narození uběh-

lo v minulém roce 100 let. Uspořádali jsme
výtvarné soutěže a soutěžní kvízy. Udělal nám
také radost zvýšený počet návštěv žáků ze
základní školy. Chtěli bychom tímto poděkovat paním učitelkám, které k nám děti přivedly. Opět jsme se přihlásili do projektu Česká
knihovna, pořádaného Moravskou zemskou
knihovnou v Brně a získali grant na nákup
českých knížek. Závěrem bych chtěla popřát
všem našim čtenářům hodně zdraví a štěstí do
nového roku a hodně příjemných chvil strávených při čtení knížek z naší knihovny.
Irena Šilhánková
knihovnice

Prodej knih
v pokladně MěÚ

Informace o pořádaných
kulturních akcí
Rádi bychom vám nabídli novou službu – zasílání informačních zpráv o chystaných kulturních
aktivitách v našem městě. Zprávy budeme posílat e-mailem. Stačí tedy napsat na adresu:
pavel.blazenin@mestocernosice.cz e-mail, na který chcete zprávy zasílat.
Všechny organizátory kulturních akcí potom prosíme, aby nám v předstihu zasílali
informace o těchto připravovaných aktivitách. Odbor kultury došlé informace zveřejní v kulturním přehledu v Informačním listu. Veškeré informace zasílejte prosím na e-mail:
pavel.blazenin@mestocernosice.cz Za poskytnuté informace předem děkujeme.
Pavel Blaženín
vedoucí odboru kultury

V pokladně Městského úřadu v Riegrově
ul. 1209 můžete zakoupit publikace, které se
tematicky týkají našeho města a okolí. Jde o následující knihy:
• Černošice, vilové město na Berounce,
• knihu panoramatických fotografií Krajinou
Karla IV,
• turistické průvodce okolím Černošic
• a další publikace a mapy.
Dále je na pokladně zdarma k dispozici mapa
Černošic.

Nové knížky v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie
DEAVER, Jeffery: Hořící drát – thriller;
ERSKINE, Barbara: Dědictví minulosti – historický román;
HAKL, Emil: O rodičích a dětech – knížka líčí
setkání dvaačtyřicetiletého Jana Beneše s otcem. Zaznamenává jejich vzájemný rozhovor,
který se odehrává během jednoho odpoledne
a večera. Kniha obdržela cenu Magnesia Litera
v kategorii próz; Pravidla směšného chování
– ve třech příbězích píše vypravěč soukromou
kroniku svého dosavadního života, volně navazuje na knihu O rodičích a dětech;
IRVING, John: Poslední noc na Klikaté řece
– nový román jednoho z nejznámějších anglicky
píšících autorů se začíná odvíjet v polovině 50.
let ve vývařovně dřevorubecké osady, kde si
úzkostný dvanáctiletý chlapec splete přítelkyni
místního konstábla s medvědem;
MULISCH, Harry: Objevení nebe – román nizozemského autora je zahraniční kniha roku. Je
to román tajemný, strhující, filozofický;
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
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STEINHAUER, Olen: Turista – špionážní román;
ŽUNG, Ťiang: Totem vlka – první čínský velký
román vypráví příběh čínského studenta, který
odchází z Pekingu zmítaného politickými bouřemi
v době Kulturní revoluce do severočínské mongolské stepi za poznáním prastaré civilizace.
Naučná literatura:
DOLÍNEK, Vladimír: Historické zbraně – soustavný přehled historických zbraní používaných
v Evropě od pravěku až do konce 19. století
popisuje vývoj zbraní. Vedle technického vývoje
těchto zbraní je věnována pozornost i jejich výzdobě a značce. Jde o první české vydání;
KMENTA, Jaroslav: Svědek na zabití – příběh o bývalém vekslákovi Michaelu Klimentovi,
který se stal členem podsvětí a také poradcem
čečenské mafie a po mnoha letech vstoupil do
programu na ochranu svědků. Pomohl policii
objasnit mnoho tajemství organizovaného zločinu;
KOSATÍK, Pavel: České snění – čtivě napsa-

ná kniha historika Pavla Kosatíka je věnována
kolektivním českým snům 19. a 20. století,
které vypovídaly zejména o falešných představách, touhách a iluzích, které Češi měli o sobě
samých.

Pro děti a mládež:
FLANAGAN, John: Hraničářův učeň; Kniha 9.
Halt v nebezpečí – fantasy literatura;
PROCHÁZKOVÁ, Iva: Únos domů – román
o dvanáctiletém Liborovi, který po tragické smrti
rodičů nalezne nový domov u strýce. Stane se
obětí únosu, ovšem únosci nevědí, že Libor není
synáček z bohaté rodiny. Během chvilky se Liborův život promění v strhující boj o život;
SVĚRÁK, Zdeněk: Pan Buřtík a pan Špejlička – rozpustilá knížka o nevšedním přátelství
dvou kamarádů;
ŠVANDRLÍK, Miroslav: Přátelé z pravěku –
komiks;
ZINNEROVÁ, Markéta: Kde padají hvězdy –
čtivá knížka o pacientech dětské ozdravovny.

Tel.: 251 641 501, e-mail: knihovna@mestocernosice.cz
on-line katalog knihovny najdete na webových stránkách města: www.mestocernosice.cz
nebo na webových stránkách knihovny: www.naseknihovna.cz/cernosice.
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BABIČKA ANEB “JAK TO BYLO DOOPRAVDY”
ČR / 2009

ÚN

režie: Pjeer van Eck

OR

95 min

VSTUP: 100,- Kč

20:00

20:30

hod
Hrají: Michaela Fišarová, Milan Mendlík, Hana Kostrhúnová, Jan Šváb, Miroslav Jech ...
Na Staré Bělidlo přijíždí po 20. letech babička. Není to ale Marie Novotná, nýbrž jej
soused Mareš. Díky své povaze si postupně získává přízeň rodiny Proškovic i samotné
kněžny Zaháňské. Vydavateli se však tento příběh podaný B.Němcovou nelíbí a provádí
nekompromisní korekci celého díla. Nakonec přepíše celou knihu sám. Proto se originální
rukopis do dnešních dnů nedochoval. Situace graduje příjezdem opravdové babičky
VSTUP: 70,- Kč
a dochází k nečekanému odhalení.
JAN JÍCHA TRIO - “NEJSEM ŽÁDNEJ FOLKAŘ”

SPECIAL GUEST

- DJ RAMY SAMER

VSTUP: 50,- Kč

20:30

20:00
hod

Překvapivé písně písničkáře Jana Jíchy a jeho doprovodné kapely s hlubokými texty, hod
mělkými, často kradenými melodiemi a něco málo šovinistické poezie v mezích zákona
schválnosti. Klasický a ještě více neklasický folk, protest songy i souhlas songy písničkáře
označeného loni kritikou za "pódiový objev roku".
Srdečně zve město Černošice

DJ BUNDA - DJ VÓĎA /

VSTUP: 150,- Kč

Legendy se vrací. DJ Bunda a DJ Vóďa v té nejlepší formě se již nemohou dočkat,
až nad parketem roztočí diskokouli v rytmu páteční noci. Jako host večera svůj set
zahraje DJ Ramy Samer.

BRUTUS - Taneční zábava

USA / 2010

režie: Woody Allen

animovaný / komedie

USA / 2010

režie: P. Coffin

98 min

VSTUP: 70,- Kč

komedie

95 min

20:00

16:00

hod
Nefalšovaný bigbít, na který chodí spodních deset milionů lidí. Snad poslední
tancovačková kapela na světě, která hraje pěkně od podlahy dnes jako před třiceti lety.
JÁ PADOUCH

ČR / 2010

režie: O.Trojan

komedie

LOS RUMBEROS TRIO - afro cuban music night

137 min

VSTUP: 70,- Kč

VSTUP: 120,- Kč

Hrají: Libor Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček, Jakub Šárka, Aňa Geislerová, Martin Myšička ...
Petr, Aleš, Popelka a Míťa dospívají v sedmdesátých letech, v době, kdy vyjít na ulici
bez občanského průkazu znamenalo koledovat si o průšvih, a kdy povinná vojenská
služba byla pro mnohé tím největším strašákem.

OBČANSKÝ PRŮKAZ

20:30

20:00
hod

hod
Hrají: Gemma Jones, Josh Brolin, Anthony Hopkins, Naomi Watts, Antonio Banderas ...
Romantická komedie, vypovídající o manželství, rozvodech a nevěře. Hořkým humorem
ilustruje, jak lehké je pro naše iluze ze sebe dělat blázny. Vášně, touhy, sny, neklid i stres
vykolejí v životě nejenom manželský pár Alfieho a Helenu, ale i jejich dceru Sally
s manželem Royem. Poté, co Alfie opustí Helenu, aby dohnal své mládí a věnoval se
svobodomyslné dívce na telefonu jménem Charmaine, se Helena odvrací od racionálního
VSTUP: 70,- Kč
přístupu k životu a řídí se praštěnými radami kartářky.

POZNÁŠ MUŽE SVÝCH SNŮ

ne
hod
Hrají: Steve Carell, Jason Segel, Russell Brand, Julie Andrews, Will Arnett, Kristen Wiig ...
DĚTSKÉ Gru je profesionální padouch, na kterého je kvůli tomu pyšná i maminka. Ale ani
zloduchové nemládnou a Grua postupně začnou svými zločiny zastinovat mladší
KINO "kolegové". Hlavně chlapec jménem Vector, který mu ukradne přístroj nutný k jeho
novému plánu, co by ho měl znovu vrátit na trůn zla : Ukrást Měsíc! Gru musí vymyslet
jak přístroj získat zpátky, ale to není tak lehké, jak se zdá.
8.2
út
KINO

10.2
čt
KINO
11.2
pá
LIVE

hod
Los Rumberos trio je nejmladším a co do počtu členů – také nejmenším přírůstkem
do rodiny kapel sestavených Petrem Smetáčkem. Stejně jako v případě svých větších příbuzných (osmičlenných LOS RUMBEROS a dvanáctičlenných LOS RUMBEROS EN GRANDE)
je základem repertoáru afro-kubánská hudba. Setkáte se tu tudíž s rytmy jako mambo, son
montuno, cha-cha-chá nebo třeba i afro, a to ve skladbách vlastních i převzatých.
Míchané nápoje, hot drings, Havana Nachos.
Srdečně zve město Černošice

12.2
so
LIVE
13.2

BADYS + PSÍ KŠÍRY + DEAT SHOT

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI

GB / 2010

režie: D. Yates

VSTUP: 80,- Kč

fantasy

146 min

Lehký bigbít středozápadní provenience, ze kterého občas trochu smrdí punk,
underground a těžká garáž. Support obstarají spřátelenné Psí kšíry a Dead Shot,
což jsou mladé kapely s mladými členy, kteří tu garáž občas pěkně vymetou :-)

ČR / 2010

režie: D.Klein

VOSÍ HNÍZDO + CZECH POINT

komedie

90 min

VSTUP: 70,- Kč

VSTUP: 90,- Kč

VSTUP: 90,- Kč

Marina - post hardcore / City Lights - rock'n'roll-hardcore / SWYV - metalcore
At 8 On The Pingpong Table - deathcore / Inarcadia - progressive hardcore
Jako první se představí mladá post hardcorová kapela z Prahy Marina, která bude
prezentovat své nové EP. Dále vystoupí mladíci City Lights z Prahy. Budete se moci
těšit na černošické SWYV a horažďovické At8onthepingpongtable. Jako hlavní
hvězdou večera bude rakouská kapela Inarcadia. Afterparty do rána ...

SUFFOCATE HARDCORE FEST

20:30
hod

16:00

20:00

20:30

20:30
hod

Hrají: Jana Štěpánková, Daniela Kolářová, Jaromír Hanzlík, Petr Forman, Lucie Vondráčková ... hod
Soužití několika generací přináší kuriózní situace. Ztřeštěná puberťačka, pěstitel orchidejí
na penzi, vášnivý kutil s katastrofálními následky, studentka univerzity třetího věku, které
se stále zapalují lýtka, archeolog bez práce a další členové docela normální a přesto
krásně praštěné (bláznivé) RODINKY, se rádi sejdou za každých okolností u společného
stolu, ke kterému se vždy dají přidat další židle.

RODINKA

ne
Hrají: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter ... hod
DĚTSKÉ Harry, Ron a Hermiona se vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cílem je najít a zničit
tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti - viteály. Spoléhat musí jen sami na sebe, a to víc,
KINO než kdy dříve, protože jim už profesoři nepomohou a budou také bez ochrany profesora
VSTUP: 70,- Kč
Brumbála. Navíc jsou mezi nimi temné síly, které ...
15.2
út
KINO

18.2
pá
LIVE

19.2
so

121 min

VSTUP: ZDARMA

16:00

LIVE

komedie

hod
Tak opět po půl roce zahrají v CK "vosáči" naživo. Jako vždy je to prý naposledy,
takže doražte, protože kdyby to bylo skutečně naposledy, již nikdy tuto legendu nespatříte.
Hadrák s Hofíkem slibují velkou show, zvláště pak pro všechny své věrné i nevěrné vosy,
sršně a další rozličnou havěť.

režie: W. Becker

GOODBYE LENIN

SRN / 2003

20.2

USA/ 2010

režie: A.Corbin

drama

105 min

VSTUP: 70,- Kč

VSTUP: 50,- Kč

VSTUP: 70,- Kč

VSTUP: předprodej 180,- Kč / na místě 230,- Kč

Disko, Hip Hop, DnB and many more from DJ Rasty and DJ Syndrom.

DJ RASTY + DJ SYNDROM

20:00

16:00

17:00
hod

20:00
hod

hod
Hrají: George Clooney, Bruce Altman, Thekla Reuten, Paolo Bonacelli, Violante Placido ...
Nájemný vrah Jack je neustále v pohybu a pořád sám. Poté, co jedna jeho zakázka ve
Švédsku skončí mnohem krutěji, než předpokládal, se uchýlí na italský venkov. Schovává
se ve středověkém městečku a užívá si chvíle nerušené smrtí. Tedy do doby, než se Jack
rozhodne vystoupit ze stínu, čímž možná pokouší osud ...

AMERIČAN

ne
hod
Hrají: Daniel Brühl, Katrin Saß, Maria Simon, Chulpan Chamatova, Florian Lukas ...
Nadšeně socialistická paní Kernerová upadne v roce 1989 do kómatu, když uvidí v televizi
SENIOR
svého syna, jak se účastní protistátní demonstrace. V kómatu přetrvá celých 8 měsíců
CLUB a zaspí tak pád berlínské zdi, sjednocení Německa i konečné vítězství kapitalismu.
Po jejím procitnutí je pak na jejím synovi Alexovi, aby zabránil šoku, který by ji mohl
zabít. Alex začne v panelákovém bytě rozehrávat velkolepou mystifikaci.
22.2
út
KINO
25.2
pá

DANCE
26.2
ZUMBA - DÁMSKÝ KLUB

POHÁDKY NA PŘÁNÍ

so
17:00 - 19:30 / Cvičení Zumba s nejlepšími cvičiteli v ČR Petrou a Rosťou.
20:30 - 22:30 / Film “Mama Mia”
LADIES´
22:30 - 02:00 / Taneční Afterparty s DJ EyeCut
Je to cvičení, nebo tanec? O čem je řeč? O posledním hitu světových tělocvičen
a sportovních hal - zumbě, která více než dril připomíná povedený večírek.
CLUB

27.2

ne
hod
Pořad je sestaven z oblíbených pohádek : O šípkové Růžence, O červené Karkulce, O perníDĚTSKÉ kové chaloupce a Prasátka a zlý vlk. Krásné barevné loutky výtvarníka Oldřicha Rédy
DIVADLO umocňují divadelní zážitek. Veselý a zajímavý pořad i pro děti z mateřských škol je srozumitelný i těm nejmenším. V pohádkách není nic, co by děti děsilo, protože “Ježibaba” i
“vlk” působí komicky. Je to pořad plný smíchu, o který se starají dva vrabčáci – popletové.
Herci nejsou pouze vypravěči příběhů ...
Srdečně zve město Černošice

Denně nekuřácké obědy 11:00 - 14:30 hod
Rozvoz obědů na telefonickou objednávku - 251 640 397

Club Kino, Fügnerova 263, 252 28 Černošice - www.clubkino.cz

inzerce

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

Komplexní vyšetření v oboru vnitřního lékařství:
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.

Předoperační vyšetření.

HLEDÁM PODNÁJEM
2+1 V ČERNOŠICÍCH

NÁJEMNÉ DO 10 000 Kč.
M. PANOCHA 607 814 204 / 251 643 411

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

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

Tel:
Tel:
Tel:604177862
604177862
604177862

e-mail:
e-mail:
e-mail:
malirvanek@seznam.cz
malirvanek@seznam.cz
malirvanek@seznam.cz

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

TEL: 602 360 302

.HUDPLFNpVRERW\
YURFH
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•
•
•
•

Papír Ondrák
Tel: 737 459 590, E-mail: papirondrak@volny.cz
Prodej papírenského zboží, prodejní sklad Lety
Výroba razítek zn. MODICO a COLOP na počkání.
Zpracování daňové evidence včetně příslušenství.

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

Montessori školka ZVONEČEK
vás zve na seminář
„Montessori metoda pro rodiče
dětí předškolního věku“ s Joannou Boone.
KDY: 24.2.2011
v 18:00
KDE: CKP Dobřichovice
Další info získáte na tel: 603 251 195, 777 009 945
www.montessoriskolka.cz
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Daruji ŠTĚŇÁTKO pejska,
které se narodilo 28. 11. 2010
matka: čistokrevný německý ovčák
otec: urostlý fešák bez rodokmenu
Případní zájemci o milou psí společnost

volejte na číslo 603 811 822
,

NĚMČINA – ČERNOŠICE
překlady – tlumočení
individuální výuka n doučování
příprava ke zkouškám n konverzace
tel. 603 184 600

www.blankadobra.com

inzerce

tel.: 251 641 208, mobil: 736 710 244, info@zlatnictviaz.cz,
www.zlatnictviaz.cz
inzerce

žaluzie, rolety, markýzy, sítě proti hmyzu,
garážová a vjezdová vrata,
vjezdové brány, garnýže a záclonové
tyče na míru, závory

Stanislav Bendík

mobil: 602 294 754
www.zaluzie-bendik.cz

PROVÁDÍ:

koupelen a soc. zařízení na klíč
mobil:Rekonstrukce
602 294 754
Opravy, rekonstrukce a montáž nových zařízení
www.zaluzie-bendik.cz
včetně dodávky materiálu
Drobné zámečnické práce

Pro Váš interier
u
u
u
u
u
u
u
u
u

Horizontální žaluzie všech typů
Vertikální žaluzie (šíkmé, oblouky)
Dřevěné vertikální i horizontální žaluzie
Látkové žaluzie – plisse (různé atypické tvary)
Látkové rolety
Originální zastiňovací doplňky
Baldachýny - velkoplošné zastínení
Garnyže a záclonové tyče na míru
Ozdobné doplňky oken

e-mail: KPiksa@seznam.cz
tel.: 251 642 103 po 18. hodinČ

Tenisový club-Mokropsy pořádá:
Nábor dětí do tenisové školičky v nově otevřeném areálu-Tenis Club
Mokropsy. Věková hranice do TŠ Mokropsy, 4-12 let.

Pro Váš exterier
u
u
u
u
u
u
u
u
u

Markýzy (výsuvné, korbové)
Sítě proti hmyzu
Venkovní žaluzie
Venkovní rolety
Garážová vrata – výklopná, sekční, rolovací
Vjezdové brány – pojezdové, samonosné
Vjezdová vrata
Závory – s elektro pohonem
Pohony ke všem typům vrat

Více informací o areálu TC Mokropsy na: www.tenisclub-mokropsy.cz

Možnost přihlášení do 11.4.2011 !
Místo konání:
Termín konání:

Tenisový club-Mokropsy, Topolská
A) 18.4.2011 B) začátek - Po-Pá podle dohody!!!

Podrobné informace získáte na: tel. 725 801 005 (David Korbelář)
korbelar@tenisclub-mokropsy.cz

Bezplatné konzultace – zaměření – montáž – záruční a pozáruční servis

Doprava v okolí 10 km od Černošic zdarma

Tenis club Mokropsy-Černošice
Topolská, 252 28 Mokropsy-Černošice

Ceník služeb platný od 1.12.2010
Ceník tenisových kurtů: (nejedná se o klienty TŠ)
Letní sezona:
Po-Pá
7.00 - 13.00
170 Kč
13.00 - 22.00
200 Kč
So-Ne 		
170 Kč
Zimní sezona:
Po-Pá
7.00 - 13.00
350 Kč
13.00 - 17.00
450 Kč
17.00 - 21.00
480 Kč
34 |
21.00 - 22.00
430 Kč
So-Ne
7.00 - 13.00
350 Kč
13.00 - 21.00
420 Kč
Akce!!! Při zaplacení celé zimní sezony(říjen-duben)sleva!!! 30 Kč/h
Ceník Aerobic:
Lekce v Aerobicovém sále
1 hodina
90 Kč
Permanentky-přenosné
20 lekcí /platnost 6 měsíců/
85/lekce
1700 Kč
50 lekcí /platnost 12 měsíců/
75/lekce
3750 Kč
Lekce v Aerobicovém sále
1,5 hodiny
120 Kč
(možnost využití permanentky na 1 hodinu plus doplatek)
30 Kč
Permanentky-přenosné
20 lekcí /platnost 6 měsíců/
115/lekce
2300 Kč
50 lekcí /platnost 12 měsíců/
105/lekce
5250 Kč
Rezervace a Pronájmy:
Pronájem aerobicového sálu na jednu hodinu
400 Kč
Pronájem ozvučení a sportovního načiní/1 hodina/
250 Kč
Pronájem aerobicového sálu na celý den 		
2100 Kč
Zapůjčení ručníku,tenisové rakety 		
100 Kč

Rozvrh cvičení v Aerobicovém sále od PROSINCE 2010
1700-1730 1730-1800 1800-1830 1830-1900 1900-1930 1930-2000 2000-2030 2030-2100

AERO + FLEXI-BAR
+ GUMY+ ZÁTĚŽ
Markéta V.

pondělí
úterý

OTTOMÁNEK

OTTOMÁNEK
BODYSTYLING
Gábina
POWER YOGA
Martina
AERO + FLEXI-BAR
+ GUMY+ ZÁTĚŽ
Markéta V.

středa
32 |
čtvrtek
pátek

BOSU - Monika

AEROBIC + BODYSTYLING
Markéta H.

sobota
neděle

FORTESS - ZUMBA
Tereza

FORTESS - ZUMBA
Tereza

BOSU - Monika

Tenisové kurty-škola l Aerobic l Fit bar
Po-Ne 8.00-22.00
Tel: 602 138 944
web: www.tenisclub-mokropsy.cz
725 801 005 email: marcela.tv@volny.cz
korbelar@tenisclub-mokropsy.cz
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inzerce

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
- plavání, míčové a vodní hry, bodywalking,
aquaaerobik
● pobyt pro celou rodinu
- 22.7. – 31.7. 2011, polopenze, doprava vlastní
nebo autobusem
- cvičení (aquaaerobik, bodywalking…) + možnost
hlídání dětí

více info na www.ottomanek.cz

KK – stavební práce
•
•
•
•
•

zednické práce od A do Z
zateplení, fasády
štukování, zdění
obklady, dlažby
oplocení, gabiony

•
•
•
•
•

rekonstrukce koupelen
bytová jádra
výkopové a zemní práce
malířské práce
a další ...

Kontakt:
Lucie Kindlová, Černošice, tel.: 605 042 530
Petr Kindl, Černošice, tel.: 776 260 144
e-mail: BIMBONN@seznam.cz
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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

Jaroslava Fischerová
Berounská 1538
Černošice

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

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

HLÍDÁNÍ DĚTÍ
v Černošicích a okolí

nabízí profesionální chůva
Hana Vernerová
Tel.: 604 637 155
E-mail: h.vernerova@seznam.cz

přípravka (9-11 let) 		
2. ročník (12 - 17 let)		
FCE		
CAE		
dospělí:
začátečníci
mírně pokročilí
středně pokročilí

hanka.jelinkova@tiscali.cz
Nabízíme:

Hanka Jelínková: 777861985

Stručný životopis zasílejte e-mailem: mberanova@ekotechnika.cz, nebo na adresu:
Ekotechnika spol.s r.o., Mokropeská 1832, 252 28 Černošice, tel. 251 640 511

Středoškolské vzdělání, nebo vyučení v technickém oboru, PC - uživatelsky MS Office, zákl. znalost
angličtiny, manuální zručnost - (vhodné i pro důchodce, nebo studenty na zkrácený pracovní úvazek).

Požadavky:

Vedení příručního skladu
Drobné opravy a údržba přístrojů
Údržba areálu firmy

Náplň práce:

Skladník, opravář, údržbář

klimatizovanou kancelář
osobní automobil i pro vlastní použití
mobilní telefon
školení i v zahraničí

Nabízíme:

VŠ, nebo SŠ vzdělání, PC - uživatelsky MS Office, internet, dobrá znalost angličtiny, řidičský průkaz,
komunikační schopnosti, ochota cestovat služebním autem, ochota učit se.

Požadavky:

Prodej strojů a přístrojů pro vzorkování a monitoring životního prostředí
Návštěvy u zákazníků
Komunikace s výrobci v anglickém jazyce

Náplň práce:

Produktový manager

klimatizovanou kancelář
školení v ČR i v zahraničí
klouzavou pracovní dobu

Minimálně středoškolské vzdělání - nejlépe elektro, popř. strojní, PC – uživatelsky, MS Office, internet,
základní znalost angličtiny, (vhodné i pro absolventy škol v roce 2011).

Požadavky:

Podpora produktových managerů při zpracování nabídek na přístroje
Programování dataloggerů (uživatelsky)
Poradenská činnost pro zákazníky a občasné instalace přístrojů

Náplň práce:

Pracovník pro technickou podporu prodeje

- výhradní zástupce několika
světových výrobců vzorkovacích a měřicích přístrojů pro výzkum
životního prostředí nabízí volné pozice pro pracoviště Černošice:

inzerce

NOVĚ V SALONU LUCIE

volná místa:

ANGLIČTINA – 2. pololetí.

po 15-16+čt 14-15
út + st / út + čt
út + čt večer
po 18:20–19:50
po 10:00-11:30
út 19:00-20:30
st 18:30-20:00

i PRODLUŽOVÁNÍ
A ZAHUŠŤOVÁNÍ ŘAS

i Řasy o jakých jste vždy snila
od americké firmy JB COSMETICS

info. odb. kosmetička a designérka
JB Cosmetics Dohnalová Ilona,
objednávky na konzultaci

739 012 023

Karlštejnská 1054, Černošice
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> Pneuservis na osobní a dodávkové vozy
> Pneuservis
na osobní
a dodávkové
vozy
> Dodávky
pneumatik
za zvýhodněné
ceny
> Dodávky
za zvýhodněné
ceny
> Servispneumatik
vozidel všech
značek
> Servis vozidel
všech
značek
> Seřizování
geometrie
náprav
> Seřizování
geometrie
> Test tlumičů
a brzd náprav
> Test tlumičů
a brzd
> Diagnostika
vozidel
> Diagnostika
vozidel
> Zprostředkování
STK
a emisí
> Zprostředkování
STK a emisí
> Čištění
a opravy klimatizací
> Čištění
a opravy klimatizací
> Výměna autoskel

> Výměna autoskel

express
service,
Výpadová
2313,
express
service,
Výpadová
2313,
104,
326,
tel.:tel.:
800800
400400
104,
242242
406406
326,
242242
406406
327327
www.femat.cz
www.femat.cz

