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Z hlavních ulic zmizely výtluky
Je to po několika letech poprvé, kdy se město rozhodlo vyčlenit poměrně značné
finanční prostředky na vyspravení stávajících asfaltových komunikací, které byly
výrazně poničeny. Několik předchozích let se stavěly pouze komunikace nové
a ty stávající byly ponechány svému osudu.
Výjimkou byla ulice K Lesíku, která byla vyspravena v loňském roce, jak je podrobněji uvedeno níže. Jak to tak bývá, čím déle se oprava
oddaluje, tím je ve výsledku nákladnější, neboť
z malé praskliny se po zimě stane malá díra, po
několika přejetích automobily se zvětší a začne
se vymílat víc a víc, až dosáhne někdy i gigantických rozměrů. Příkladem za všechny byla ulice
Dr. Janského u železničního přejezdu.
Počátkem května se proto v našem městě objevily stavební stroje asfaltérské firmy Šlehofer,
s. r. o., která vyhrála výběrové řízení na opravu
asfaltových komunikací ve městě. Firma podala
v rámci veřejné zakázky nejvýhodnější nabídku,
jí nabídnuté jednotkové ceny za úkony související s opravou komunikací byly na několika modelových případech nejlevnější. Veřejné zakázky
se účastnilo celkem 7 firem.
Možné technologie oprav
V současné době je na trhu několik technologií, kterými lze spravovat poničené asfaltové

ulice. Ne všechny jsou však podle odborníků
natolik účinné, aby byla zaručena alespoň dvouletá záruka za jejich provedení. Několik firem nabízí provedení oprav tzv. metodou ITHR panelů,
kterými dojde k zahřátí vyspravovaného úseku,
do kterého je následně přidán zahřátý recyklát
ze starých cest a poté je urovnán a zaválcován,
nemusí se tedy nic frézovat. Existuje také technologie tzv. „turbo“, kterou je do děr přímo stříkána horká směs asfaltu.
Tyto technologie však po předchozích zkušenostech město nezvolilo. Ulice K Lesíku byla takto „na zkoušku“ částečně vyspravena na podzim
loňského roku metodou ITHR panelů a po zimě
se ukázalo, že jsou všechny vyspravované části
popraskané. Metodou turbo byla před lety spravována např. ulice Riegrova od Karlštejnské po
Vrážskou a výsledek jistě sami dobře znáte.
Zvítězilo „klasické“ frézování
Město proto zvolilo osvědčenou metodu klasického vyfrézování. Všechny výtluky a díry tak
dokončení na str. 5
FOTO: archiv MěÚ Černošice

KULTURA – červenec
1. 7.–31. 7.
Pavel Němec: Růžové sny
výstava obrazů
Kaplička sv. Václava
(Mokropeská kaplička)
5. 7.
Švédové na Mníšku
Zámek v Mníšku pod Brdy, 11.00–19.00
12. 7.
Samotáři – letní kino
Club Kino, 21.00
13. 7.
Čmaňáci – Jantar Tour 2011
autorské představení Divadla amatérů
zámek Dobřichovice – sál, 20.00
16. 7.
Černošické jarmareční divadlo
Farmářské trhy u hotelu Kazín, 10.00
16. 7.
White Party – taneční party
Club Kino, 20.00
22. 7.
Žalman a hosté
koncert folkové hudby
Zámek Dobřichovice – nádvoří, 20.00
Informace o dalších akcích uvnitř listu,
na internetu a v programech pořadatelů

Do dalších vydání
připravujeme:
• adresář poskytovatelů služeb
• doprava včetně řešení do budoucna
v rámci územního plánování (podzim)
• územní plánování (podzim)

-- Začátek Husovy ulice získal nový asfaltový povrch. --

Příští zasedání zastupitelstva
se koná ve čtvrtek 14. 7.
od 19.00 v Club Kinu.
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Vážení spoluobčané,
právě držíte v rukou nové číslo Informačního listu Černošice. Na rozdíl od
minulosti to není dvojčíslo, jak jste v době letních prázdnin byli zvyklí. Letos
poprvé časopis vyjde v červenci i v srpnu. Přece jenom ale budou tato dvě
vydání trochu jiná než ostatní.
Červencové číslo časopisu „otevíráme“ článkem o opravách nejdůležitějších ulic. Vzhledem k tomu, kolik let se stavěly pouze nové komunikace
a stav těch stávajících se jen zhoršoval, je to poměrně významná událost.
Rodiče malých dětí, které se letos nedostaly ani do jedné z městských
školek, zase jistě potěší informace o tom, jak rychle roste budova nové
školky Na Vápenici. Pokud půjde vše podle předpokladů, děti by do ní
mohly začít chodit ke konci letošního roku. Proto již město vyhlásilo konkurz na její ředitelku/ředitele.
Místa ve školkách budou potřeba i nadále. Poslední květnovou neděli
totiž místostarostka Daniela Göttelová přivítala 28 nových občánků Černošic. A o čtrnáct dní později proběhla další oslava, tentokrát s jubilanty, kteří
v letošním roce oslavili osmdesát, osmdesát pět, devadesát a více let.
Obě tyto skupiny obyvatel, tedy rodiny s dětmi předškolního věku a senioři (a ještě handicapovaní spoluobčané), se prostřednictvím dotazníků
a pracovních schůzek zapojily do projektu komunitního plánování. Výsledkem je první Komunitní plán města Černošice.
Pro všechny občany Černošic je pak podstatná informace o reorganizaci městského úřadu. Počet odborů se sníží z 13 na 12, a klesne také
počet úředníků – z 211 na 195. Důvodem změn je především zefektivnění
práce úřadu. Navržený model má také umožnit předcházet nežádoucímu
korupčnímu jednání úředníků a v neposlední řadě přinese rovněž úspory.
Oproti vydáním v průběhu roku toto letní číslo nemá žádné hlavní téma.
O to více prostoru věnujeme informacím „z města a okolí“ a „kultuře“. Ohlížíme se za akcemi, jež proběhly v květnu a samozřejmě přinášíme také
pozvánky na akce červencové a některé srpnové. Nechybí opět ani článek
„z historie“, ve kterém se paní Milena Křížová věnuje i tentokrát černošickým plovárnám.
Přeji vám příjemné čtení
Dana Jakešová
editorka Informačního listu

Plné verze příspěvků, které jsou z důvodu rozsahu kráceny,
nebo příspěvky, které se do tištěného Informačního listu
nevejdou, najdete na http://mestocernosice.cz/mesto/
informacni-listy/co-se-do-il-neveslo/.

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 00241121, www.mestocernosice.cz | Hlavní editor: Mgr. Dana Jakešová | Kontakty: tel. 251 081 521, 723 525 774 | e-mail redakce: redakce@mestocernosice.cz, e-mail inzerce: inzerce@mestocernosice. cz
| Adresa redakce: MěÚ Černošice, Karlštejnská 259 | Sazba: milan.pavlicek@napilno.cz | Tisk: Calamarus, s. r. o., Praha 9 | Evidenční číslo: MKČR 14138 | Náklad: 2 700 výtisků | Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce.
Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se nevracejí. | Uzávěrka příštího čísla je v pátek 15. 7. do 10 hodin.

3

z radnice

Jednou větou...
• Jako každoročně proběhl v Černošicích tradiční Jazz Festival.
• Na městský úřad od začátku roku přišel nebývalý počet kontrol – čtyři z krajského úřadu
a po jedné z Ministerstva vnitra, České inspekce životního prostředí, Finančního ředitelství,
Centra pro regionální rozvoj, Státního fondu
dopravní infrastruktury, Státní energetické
inspekce, Ministerstva obchodu a průmyslu a Finanční úřadu Praha-západ; tři z těchto
dvanácti kontrol shledaly drobná pochybení,
devět proběhlo bez výhrad.
• Město vydalo nesouhlasné stanovisko k záměru zřídit na okraji Černošic v Radotínské ulici výkupnu železných a neželezných kovů.
• Byla vyhlášena výběrová řízení na dodavatele stavebních prací pro rekonstrukci tří ulic,
kde občané nabídli spolufinancování ve výši
nejméně 30 % nákladů.
• Během letních prázdnin bude v ulici K Lesíku u základní školy trvale obnoven obousměrný provoz pro osobní automobily.
• Rada města schválila s účinností od 1. srpna
zásadní změnu organizační struktury městského úřadu; počet odborů se sníží na 12, počet
pracovních míst z 211 na 195 (včetně technických služeb a obsluhy ČOV a VaK).
• V několika úsecích ulic v centrální části Černošic bude parkování omezeno pouze na max.
2 hod., resp. 20 minut, aby se zlepšila možnost využití služeb a obchodů; dnes na většině míst stojí jedno auto celý den, než se jeho

majitel – nezřídka asi občan některé sousední
obce – vrátí z Prahy.

ní školy na konci Husovy ulice v místě bývalé
školky.

• Černošicemi prošel Královský průvod
Karla IV.

• Na své 18. schůzi rada odmítla jedinou předloženou nabídku na výměnu okapů v MŠ Karlická za 35.203 Kč a vyžádala si zajištění nabídek od většího počtu jiných firem; o čtrnáct dní
později na své 19. schůzi pak mohla schválit
nejnižší novou nabídku za 8.450 Kč; u zakázky na nátěr radiátorů se podařilo obdobným postupem zajistit požadované práce za
29.400 Kč místo původní ceny 81.604 Kč.

• Na pražském pracovišti úřadu po mnoha
letech proběhlo vymalování kanceláří a přes
elektronické tržiště byly zakoupeny 3 nové
stoly a 29 židlí.
• Na městský web byly vyvěšeny fotografie
z nedávné oslavy 80. výročí založení mokropeské základní školy; příští rok budeme slavit
110 let školy černošické (v Komenského ulici).
• Černošice hostily pracovní setkání tajemníků úřadů měst zapojených v tzv. benchmarkingové iniciativě.
• Rada města vybrala nabídku firem Konstruktiva Branko za 107.804 Kč na opravu terasy
a JIKA-podlaháři za 30.824 Kč na položení
lina a výměnu koberce v MŠ Topolská.
• Česká inspekce životního prostředí uznala
snahu nového vedení města o řešení havarijního stavu čistírny odpadních vod a zastavila
správní řízení kvůli překračování limitních hodnot v minulých letech.
• Městský úřad objednal prořez topolů u mokropeské pláže.
• Rada města kvůli vysokým nákladům zamítla
možnost zavedení terminálů pro platby kartou;
na úřadu v Podskalské bude město usilovat
aspoň o zřízení bankomatu, aby se usnadnily
hotovostní platby správních poplatků a pokut.

• Město vyhlásilo konkurz na pozici ředitele/
ředitelky nové mateřské školy Na Vápenici.
• Další ze série poruch na ČOV se stala tentokrát na ultrazvukovém hladinoměru; na jeho
nepředpokládanou výměnu za 40.567 Kč
musely být převedeny prostředky z jiné kapitoly rozpočtu; současně rada města schválila
opravu sítopásového lisu za 55.238 Kč a kalového čerpadla za 49.950 Kč.
• V realizaci nebo přípravě je několik nových
přechodů pro chodce a dalších dopravních
opatření na zvýšení bezpečnosti.
• Pracovníci technických služeb budují v Poštovní ulici nové kontejnerové stání na tříděný
odpad, kam budou přesunuty kontejnery dnes
nevhodně umístěné přímo v zatáčce.
• Město Černošice hledá dodavatele GPS
sledování vozidel Technických služeb a pečovatelské služby.
• Všem školákům přejeme krásné prázdniny.

• Na červnovém jednání zastupitelstva byl
veřejně představen soukromý projekt základ-

Táborská a Voskovcova ulice se přemístily

Filip Kořínek
starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

FOTO: archiv MěÚ Černošice

V nedávné době se při vytyčení hranic pozemků v Hradecké ulici přišlo na
to, že část vozovky ulice Táborská zasahuje na soukromý pozemek. Stejně
tak tomu bylo ve Voskovcově ulici, kde se po geodetickém vytyčení hranic
pozemků ukázalo, že část vyježděné křižovatky ulic K Dubu a Voskovcova
leží rovněž na soukromém pozemku.
V obou případech bylo územním rozhodnutím vydaným před lety stavebním úřadem určeno správné umístění komunikací.
Během let však došlo k tomu, že nezastavěné a neoplocené pozemky začaly být
automaticky používány jako cesty a jejich
vlastníci ani město o tom neměli sebemenšího tušení. Správné umístění hranic odhalil až geodet, který hranice vytyčil před
tím, než se vlastníci pozemků rozhodli, že
si je oplotí.
V obou případech se podařilo nalézt
konsensuální řešení pro obě strany. Vlastník pozemků v Hradecké ulici na své náklady zaplatil část nové asfaltové vozovky
v Táborské na místě nezpevněného pásu,
který byl od počátku pro komunikaci vyčleněn. Mezi stávajícím a novým oplocením
je šířka vozovky dostačujících parametrů
pro obousměrný provoz a je zachován zelený pás podél ulice.
4

Vlastník pozemku na rohu ulic Voskovcova a K Dubu nad rámec dřívějších rozhodnutí po dohodě s městem své oplocení v křižovatce posunul dále do svého pozemku tak,
aby byl vytvořen tzv. rozhledový trojúhelník
umožňující bezproblémový vjezd do křižovatky z obou směrů.
Technické služby současně uježděnou
část křižovatky odstranily ze soukromého
pozemku a zpevnily protilehlou stranu křižovatky, kde byl dosud jen travnatý pás, tak
aby mohla sloužit pro automobily.
Naposledy zmiňovaný vlastník pozemku
stejně jako vlastník sousedního pozemku
v ulici K Dubu rovněž vyšli městu vstříc tím,
že netrvají na přemístění panelové cesty,
která také z části zasahuje na jejich pozemky. Tímto všem uvedeným velice děkujeme.
Jiří Jiránek
vedoucí Odboru investic
jiri.jiranek@mestocernosice.cz

-- Táborská ulice -FOTO: archiv MěÚ Černošice

-- Voskovcova ulice --

z radnice

Z hlavních ulic zmizely výtluky
pokračování ze str. 1

byly nejprve vyfrézovány, pak zaříznuty, vylity penetrací a vyplněny asfaltovou směsí ABJ, která
byla zaválcována. Po ztuhnutí asfaltové směsi
byly znovu proříznuty okraje vyspravovaného
úseku a byly zality asfaltovou zálivkou, čímž je
zaručeno, že se do vzniklých spár nedostane
voda, která by v zimě způsobila vznik prasklin.
Současně s tím došlo i k rektifikaci vodovodních šoupat a kanálů ve vyspravovaných
úsecích, aby byly ve stejné výškové úrovni jako
asfalt.
Podle jakého klíče se ulice vybíraly
Vzhledem k velké finanční náročnosti oprav
asfaltových cest byly vybrány jen ty nejdůležitější komunikace, které lze vyspravit standardním
způsobem, čímž bude zaručena trvanlivost provedených oprav. Ne že by byly ostatní komunikace méně poničené, ale buď jsou v takovém
stavu, že je tímto způsobem vyspravit nelze, jako
je například ulice Komenského a několik na ni
navazujících ulic, nebo nejsou zkrátka tak významné jako ty, které byly vybrány.
Město vyčlenilo na provedení těch nejdůležitějších oprav 1 milión Kč a následně ještě dalších 300 tisíc Kč. Zároveň si město najalo odborníka z oblasti pozemních komunikací, který
pro město provedl pasportizaci vyspravovaných
úseků, tj. zaměřil, označil a vyčíslil finanční náročnost oprav každé jednotlivé díry v určených
ulicích a po celou dobu provádění oprav vykonával pro město technický dozor. Bylo tak zaručeno provedení oprav v náležité kvalitě.
Které ulice byly opraveny
Pro opravy klasickou metodou pomocí frézování vozovky v rámci uvedené veřejné zakázky byly

FOTO: archiv MěÚ Černošice

zvoleny ulice Dr. Janského
od křižovatky se Školní až
po Slunečnou, ulice Školní od Dr. Janského po ul.
K Lesíku, Říční u železničního přejezdu, Slunečná,
Karlická od Vrážské po
ul. V Zahrádkách, některé
propadlé překopy v Poštovní ulici, v Riegrově ulici
od Karlštejnské po Vrážskou, část Táborské ulice
od křižovatky s Vrážskou
a část Husovy ulice od křižovatky s Dobřichovickou.
Jedná se o ty nejdůležitější
úseky, kde je velmi frekventovaný provoz.
Ulice
Komenského
a Pod Horkou, které jsou
také neméně významné
a velmi frekventované,
-- Silnice u přejezdu v ulici Dr. Janského má nový povrch. -jsou natolik poničené, že
tato metoda v nich použít
konstrukci křižovatky. Pod starým asfaltem byly
nelze, tyto ulice by si zasloužily povrch zcela
nalezeny zachovalé žulové kostky, které byly po
nový. Byl proto zvolen provizorní způsob jejich
dohodě se stavební firmou odhaleny a nyní odopravy, a to bez frézování, kdy je díra pouze vydělují parkovací prostory od vozovky. Vozovka
čištěna a zalita méně kvalitní směsí asfaltu ABJ
byla vyspádována tak, aby v ní nestála voda – ta
a zaválcována.
byla svedena do stávající uliční vpusti a do zeleného vsakovacího pásu.
Vznikla i malá parkoviště
Město je v současné době v jednání s majiV ulici Husova u křižovatky s Dobřichovickou telkou kadeřnictví, která je ochotna se také fivzniklo současně vyasfaltované parkoviště, a to
nančně podílet na úpravě prostoru před kadeřjak před supermarketem U Vávrů, tak na protější nictvím. Pokud tedy dojde k dohodě, i tato část
straně ulice. Majitelé supermarketu U Vávrů na
komunikace by se mohla dočkat opravy.
jeho výstavbu z největší části přispěli, za což jim
Město má vytipováno několik dalších ulic,
velice děkujeme.
které by zasloužily opravit, ale finanční možnosProstor této křižovatky byl upraven v souladu ti jsou bohužel velmi omezené. V případě, že
s již před lety schváleným projektem pro reby se některá z plánovaných investičních akcí
v letošním roce nerealizovala, budeme zvažovat
použití finančních prostředků na další opravy asfaltových ulic.

Parkování v centru
bude od 1. srpna časově omezeno

Rada města Černošice odsouhlasila časové omezení pro parkování v centru města, a to konkrétně
v ulicích Karlštejnská a Vrážská. Parkovací místa budou vyznačena vodorovným dopravním značením a dopravní značkou parkování „P“ s parkovacími hodinami. Celkem se časová regulace týká
22 parkovacích míst (z toho 3 jsou určena pro invalidy).
Parkovací místa pro invalidy zůstávají tedy samozřejmě zachována.
Důvodem tohoto opatření je zlepšit dostupnost služeb v centru města pro více lidí.
NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA
Parkování omezeno ve všední dny, tj. pondělí–pátek, od 6 do 18 hodin na 2 hodiny
- ulice Karlštejnská (od křižovatky s ul. Riegrova po restauraci Bolleta)
- ulice Vrážská (od křižovatky s ul. Střední po restauraci Kazín)
Parkování omezeno ve všední dny, tj. pondělí–pátek, od 6 do 18 hodin na 20 minut
- ulice Vrážská před zastávkou u stánku trafiky naproti restauraci Slánka
Přes noc, respektive od 18 hodin večer do 6 hodin ráno, bude možné parkovat bez omezení,
stejně jako o víkendech a dnech pracovního klidu.
Každý řidič, který bude na uvedených místech s časově omezeným parkováním parkovat, musí
na viditelném místě ve svém autě umístit informaci o době začátku stání. Parkovací hodiny je
možné zakoupit v pokladně městského úřadu v Riegrově ulici a v trafice u zastávky v Černošicích.
Otevírací hodiny pokladny MěÚ Černošice jsou:
Pondělí 8–18, úterý, čtvrtek a pátek 8–11.30 a středa 8–17 s polední pauzou 11.30–12.30.

Jiří Jiránek
vedoucí Odboru investic
jiri.jiranek@mestocernosice.cz

Ulice K Lesíku
bude od 1. srpna
obousměrná
Od 1. 8. 2011 dojde ke změně dopravního
režimu v ul. K Lesíku. Tato jednosměrná komunikace bude změněna na obousměrný
provoz od ul. Školní po ul. Dr. Janského.
Obousměrný provoz bude umožněn pouze
pro osobní vozidla. Autobusy a nákladní
vozidla budou mít vjezd zakázán s ohledem
na bezpečnost dětí a nedostatečnou šířku
vozovky.
Alena Šedivá
Odbor dopravy
alena.sediva@mestocernosice.cz
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ŘEDITELKA / ŘEDITEL
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Město Černošice vyhlašuje konkurs na obsazení funkce ředitele/ky mateřské školy Vápenice
se sídlem v ulici Pod Ptáčnicí,
Černošice. Jedná se o nově
budovanou mateřskou školu,
předpoklad dokončení 10/2011
a kolaudace 11/2011, předpoklad otevření 12/2011.
Kvalifikační předpoklady:
• vzdělání a délka přímé pedagogické
praxe dle zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
• znalost problematiky školských právních
a ekonomických předpisů
• organizační a řídicí schopnosti
• občanská a morální bezúhonnost
• dobrý zdravotní stav
• komunikační a tvůrčí schopnosti.
Jiné požadavky
Uchazeč předloží koncept činností nutných pro otevření MŠ, celkové činnosti
a dalšího rozvoje mateřské školy v rozsahu
minimálně 3 stran A4.

Předpokládaný nástup
od 1. 9. 2011
Přesné náležitosti přihlášky a výčet dokladů, které je třeba k přihlášce připojit, najdete na www.mestocernosice.cz.
Lhůta pro podání přihlášky:
do 11.30 hodin dne 29. 7. 2011
Místo a způsob podání přihlášky:
Město Černošice
k rukám: starosty Mgr. F. Kořínka
Adresa: Riegrova 1209, 252 28 Černošice
Obálku označte slovy:
KONKURS – ředitel MŠ - NEOTVÍRAT
Kontakt:
Mgr. Jan Louška
Telefon: 251 081 523, 606 086 686
e-mail: jan.louska@mestocernosice.cz

Hrubá stavba školky dokončena
Výstavba nové mateřské školy v lokalitě Na Vápenici dosáhla druhé fáze
– hrubá stavba je hotova!
V polovině ledna tohoto roku byla hloubením stavební jámy zahájena výstavba mateřské školky v ulici Pod Ptáčnicí. Po prvotních problémech s málo
únosným podložím v jižní části pozemku, kde procházela nesouměrná vrstva sprašových půd, začala stavba růst před očima.
V současné době je dokončena celá hrubá stavba, jsou realizovány veškeré přípojky inženýrských
sítí, dešťová kanalizace, podzemní podlaží v severní
části je zasypáno a zemina kolem něj je zhutněna
až do úrovně prvního podlaží. Nyní probíhá pokládka izolačních vrstev na střeše obou vzájemně propojených budov, výstavba opěrné zdi u příjezdové
komunikace, kde bude v budoucnu proveden přístupový chodník. Uvnitř budov jsou vyzděny příčky,
probíhá dokončování podlah v podzemním a v prvních nadzemních podlažích, jsou prováděny rozvody topení, vody, kanalizace a elektroinstalace.
Pokud půjde vše podle plánu společnosti Konstruktiva Branko, a. s., která pro město školku staví, měla by být stavba dokončena o dost měsíců
dříve, než bylo původním předpokladem. Podle
uzavřené smlouvy by měla být stavba dokončena
v květnu příštího roku a podle nejnovějšího odhadu
firmy Konstruktiva Branko by k jejímu dokončení
mohlo dojít již v říjnu letošního roku.
Město se již zabývá řešením interiérů
S ohledem na rychlý postup výstavby začalo
město činit další nezbytné kroky k tomu, aby mohla
být školka otevřena co nejdříve. Byla vypsána veřejná zakázka pro výběr architekta, který by vypracoval návrh vybavení interiéru mateřské školky, bylo
zadáno vypracování projektu na dovybavení školní
kuchyně v ZŠ Černošice-Mokrosy, neboť jídla do
školky budou dovážena právě z jídelny základní
školy, a bylo vypsáno výběrové řízení na ředitelku/
ředitele budoucí školky.
Projekt na dovybavení školní kuchyně byl již vypracován, projednán s dotčenými orgány a nyní je
podán ke schválení stavebnímu úřadu.
Architekt, který by navrhl koncepci vybavení interiéru, byl vybrán hodnoticí komisí 10. června 2011,
a to nejen na základě jím nabídnuté ceny za zpracování dokumentace, ale i podle architektonické
studie, kterou vypracoval, a podaných referencí.
Hodnoticími kritérii byla ze 70 % cena, z 20 %
celkové ztvárnění, estetické a funkční vlastnosti interiéru MŠ dle předložené soutěžní studie a z 10 %
reference doložené fotografiemi nebo seznamem
realizovaných akcí.

V úterý 14. 6. 2011 instalovala firma Luna nové herní prvky
na dětské hřiště před budovou ZŠ Černošice

FOTO: archiv ZŠ Černošice
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Celkem se veřejné zakázky na interiérového architekta účastnilo 5 uchazečů. Nakonec se jeden
ze zdravotních důvodů omluvil, ostatní vypracovali
studie s návrhem koncepce vybavení jedné vybrané učebny a doložili reference z realizovaných zakázek vybavení interiéru, pro které vytvořili projekt.
Po důkladném prostudování jednotlivých studií komise vybrala na základě přiřazení bodového
hodnocení každému hodnoticímu kritériu nabídku
MgA. Jana Hladíka a MgA. Venduly Hladíkové na
vypracování projektové dokumentace pro vybavení
interiéru. Tato dokumentace včetně výkazu výměr
bude sloužit zároveň jako zadávací dokumentace
pro připravovanou veřejnou zakázku na dodavatele
nábytku a vybavení interiéru, které bude vypsáno
ihned po dopracování dokumentace.
Školka bude zřejmě otevřena již letos
Půjde-li tedy vše podle předpokladů, provoz
nové mateřské školky v ulici Pod Ptáčnicí se třemi
třídami a celkovou kapacitou 78 dětí bude moci
být zahájen v letošním roce.
O dalším pokračování výstavby Vás budeme
informovat, stejně tak jako o novém předpokládaném termínu dokončení stavby.
Jiří Jiránek
vedoucí Odboru investic
jiri.jiranek@mestocernosice.cz
FOTO: archiv MěÚ Černošice

-- Půjde-li vše podle předpokladů,
školka se otevře ještě letos. --
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Vyhodnocení dotazníků v mateřských školách
V dubnu proběhla dotazníková akce v obou
mateřských školkách provozovaných městem,
kterou vyhodnotila komise školská a pro mládež. Z výsledků vyplývá, že naprostá většina
rodičů je se školkami spokojená, objevilo se
však také několik kritických hlasů, týkajících
se zejména jídelníčku a komunikace s rodiči.
Z dotazníků dále vyplynulo, že by rodiče uvítali
rozšíření provozu školek.
Ve školce v Karlické ulici bylo odevzdáno 63
vyplněných anketních lístků. Rodiče oceňují
především přátelskou atmosféru, výborné učitelky, dobré zázemí školky a krásnou zahradu.
Více než polovina rodičů by uvítala rozšířenou
otevírací dobu (nejčastěji se objevoval požadavek alespoň do 17 hodin) a také prázdninový
provoz, v rozsahu minimálně čtyř týdnů. Někteří
rodiče by byli rádi, aby jejich děti nebyly nuceny po obědě odpočívat na lůžku, ale mohly místo toho relaxovat jinou formou. Zatímco někteří

Odpovědi v procentech, zaokrouhleny

Mateřská škola Karlická
Celkový počet odevzdaných odpovědí:

rodiče hodnotí program jako bohatý, jiní by uvíjídla, a to nejčastěji v rozmezí 100–200 Kč mětali více kroužků. U jedné ze dvou negativních
síčně. Případné
navýšení stravného však musí
Odpovědi v procentech, zaokrouhleny
%
Mateřská škola Karlická
odpovědí na přístup personálu k dětem bylo
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koncem srpna.
Lenka Kalousková
V obou školkách jsou více než dvě třetiny
členka Rady města pro oblast školství
rodičů ochotni připlatit dětem za lepší kvalitu
lenka.kalouskova@mestocernosice.cz

63 %

(tj. 63 z celkového počtu 100)
1. Uvítali byste jinou otevírací dobu MŠ?
2. Uvítali byste fungování školky o prázdninách?
3. Jste spokojeni s atmosférou ve školce?
4. Jste seznámeni se vzdělávacím programem?
5. Jste spokojeni s nabídkou a kvalitou programu?
6. Jste spokojeni s přístupem personálu k dětem?
7. Je komunikace školky s rodiči dostatečná?
8. Jste spokojeni s jídelníčkem?
9. Jste ochotni připlatit za lepší kvalitu jídla?
10. Kolik jste ochotni měsíčně připlatit v Kč?
(procenta jsou počítána z celku 63 respondentů)
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Rozhodně

Celkový počet odevzdaných odpovědí: 93 %
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(tj. 43 z celkového počtu 46)
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2. Uvítali byste fungování školky o prázdninách?
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4. Jste seznámeni se vzdělávacím programem?
5. Jste spokojeni s nabídkou a kvalitou programu?
6. Jste spokojeni s přístupem personálu k dětem?
7. Je komunikace školky s rodiči dostatečná?
8. Jste spokojeni s jídelníčkem?
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6. Jste spokojeni s přístupemnost
personálu
k dětem?různých
80
0
0
spolků,
zá- 20
kulturně-společenských
7. Je komunikace školky s rodiči dostatečná?
88
7
0
jmových sdružení,
klubů 5
akcí jako je Masopust,
8. Jste spokojeni s jídelníčkem?
67
28
5
0
atd. zejména v oblasti
Královský průvod či tře9. Jste ochotni připlatit za lepší kvalitu jídla?
ano
ne
sportu, kultury a 63volnočaba Mariánská pouť, jsou
37
sových
důležitou
spolky a sdružení zapoje10. Kolik jste ochotni měsíčně
připlatit vaktivit
Kč? je do
100
100-200 200-300 300 a více
součástí fungování občanské společnosti. ny dostatečně. Organizátoři by se měli snažit
(procenta
jsou počítána
celku
43 respondentů)
16
2
Vedení
města zby
mělo
mít na jejím12přiroze- 26 o včasnou
informovanost
a propagaci, a to
ném rozvoji nejenom zájem a všech těchto
nejen v rámci Černošic, ale i v okolí. O akaktivit si tedy patřičně vážit, ale především cích by měli poskytnout informace v dostaby je mělo podporovat. Ať již morálně, někdy
tečném předstihu, aby mohly být včas zveskutečně stačí poděkování, nebo finančně, řejněny jak na webu, tak v Informačním listu,
případně zajištěním technické a organizační a třeba i ve zpravodajích okolních obcí nebo
pomoci. Tedy v maximální možné míře otenapříklad v Našem Regionu. Spolky a sdruvřít prostor pro rozmanitost činností, které
žení, případně další jedinci pak budou mít
v obci vznikají z přirozené potřeby těch, kteří
větší možnost se zapojit. A návštěvníci akcí
se chtějí v různých společenských oblastech si je také budou moct včas zanést do svých
angažovat nad rámec svého běžného každokalendářů. O činnosti aktivních jednotlivců,
denního života.
se přiznám, nic nevím.
Celkový počet odevzdaných odpovědí: 93 %

%

300 a více

● Milada Mašatová
(ČSSD): Myslím si, že kulturní život v našem městě
funguje docela dobře.
Máme zde organizace,
které zde působí celá léta
a fungují stále. U některých
však začíná být problém
s věkem, potřebovaly by takříkajíc „omladit“
– například Zahrádkáři, k nimž sama patřím.
Mladí lidé se ale zase zapojují v jiných, novějších spolcích, třeba v mateřském centru.
Je ale fakt, že například v Dobřichovicích je
kulturních a společenských akcí více, jsou
tam třeba různé přednášky, na které my pak
jezdíme tam. Hodně akcí bývá také v Řevnicích. Z části je to podle mě dané blízkostí
Prahy. Lidé z Černošic možná raději jedou
za kulturou do Prahy, zatímco ve vzdálenějších obcích si raději vyjdou přímo tam,
a tudíž jsou více motivovaní se do různých
spolků zapojit. A částečně to přičítám
i tomu, že dnešní doba je hodně hektická a stresující. Chápu, že lidé toho mají
dost z práce a po návratu se chtějí věnovat
rodině a na angažování se v nějakých
organizacích a spolcích už pak nemají ani
energii.
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škola

SETKÁNÍ PÁŤÁKŮ S ASTRONAUTEM KRTKEM

FOTO: archiv ZŠ Černošice

Žáci 5. ročníků naší základní školy navštívili
Americké centrum při Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, kde se přenesli
na palubu raketoplánu Endeavour a zúčastnili se jeho vesmírné mise STS-134 na cestě
k Mezinárodní vesmírné stanici ISS. Při poutavém interaktivním programu se dozvěděli od
vedoucího Amerického centra p. Konvaliny
a p. Halouska z České kosmické kanceláře
spoustu zajímavostí o životě a práci astronautů
a o cestě českého Krtečka, kterého si vzal na
palubu raketoplánu americký astronaut Andrew
Feustel.
A jaké měly děti postřehy a zážitky? Posoudit
můžete sami…
• „ Nejvíce se mi líbily ukázky fotek z přípravy letu
a z vesmírné stanice…“
K. Špačková

• „Mohli jsme si posílat Krtkova dvojníka, který
byl u startu. Jsem ráda, že jsem tam mohla
být.“
T. Špačková

• „Zjistila jsem, že do nákladního prostoru raketoplánu se vejde i tramvaj….“

• „Nejvíc se mi líbil velký plyšový krtek, který poslušně seděl na židli…“
L. Vacková

• „Mně osobně se líbila přednáška o ISS a raketoplánech, které se staly dokonalým úspěchem technickým a dokonalým neúspěchem
ekonomickým….“
J. Drahokoupil

• „Moc se mi to líbilo! Vysvětlovali nám, jakými
zkouškami musíme projít, abychom mohli letět
do vesmíru….“
E. Šebeňová

• „Krtek si zasloužil letět do vesmíru….“
J. Kořínek

• „Jak pohádkové, tak opravdové….“
M. Hrouda

• „Doufám, že si Krtek své dobrodružství užil….“

A. Jassiková

• „Závidím Krtečkovi, že se mohl podívat do vesmíru. Krteček měl štěstí….“
F. Křížek

• „Je hezké, že americký astronaut vzal do vesmíru českého Krtečka….“
H. Protivová

• „Zaujalo mě, jak se zrodil nápad, že Krteček
z pohádky pojede do vesmíru, a že ve vesmíru
je práce víc, než se zdá….
O. Nagy

• „Všechno bylo úchvatně ztvárněno a odříkáno….“
B. Budíková

• „Čekala jsem, že přijdeme do nějaké auly nebo
místnosti, kde jsou jen židle, a tam budeme jen
sedět a poslouchat…. Celé mě to ale velmi příjemně překvapilo….“

A. Fantová

• „Bylo pěkné poznat kopii vesmírného Krtka
a astronautovu rodinu. Líbila se mi na úvod pohádka Krtek a raketa….“

• „Když jsme jeli na „Krtka“, hned jsem věděla,
že to bude zajímavé, naučné, zábavné…“

• „Program byl moc pěkný a navíc nám odpovídali na naše otázky….“

B. Vokurková

O. Maťha

• „Pánové, kteří nám o všem povídali, byli při
startu, proto měli opravdu co vyprávět…“
L. Capková

• „Přednáška s výstavou mě hodně zaujala, protože letěl zrovna Krtek – byla to moje nejoblíbenější pohádka…“

• „Velmi se mi líbily na chodbě Amerického centra různé fotografie astronautů, a to jak úspěšných, tak i neúspěšných….“

• „Ani jsem nevěděla, že ve vesmíru byli dokonce i mravenci nebo pavouci….“

D. Ranš

J. Opravilová

8

J. Tuháčková

• „Nejvíce mě zaujalo, že první, co mělo letět
s astronautem Feustelem do vesmíru, byl dres
Jaromíra Jágra….“

N. Gottwaldová

N. Mouchová

Jitka Kahounová
zástupkyně ředitele ZŠ Černošice

• „Krásně nám přednášeli o cestě Krtka a ukazovali nám postupně, jak se vše odehrálo. Teď už
konečně vím, jak to bylo….“

• „Pro mne z toho je závěr, že bych se do vesmíru vydat nechtěla….“

A. Boughattasová

Na www.zscernosice.cz
najdou rodiče žáků
budoucích prvních tříd
potřebné informace
ohledně pomůcek
a rozdělení dětí do tříd.

FOTO: archiv ZŠ Černošice

A. Budíková

Kompletní výsledky
dotazníkové akce
pro rodiče a učitele
ZŠ Černošice
jsou na webu města v sekci
Město Černošice/Průzkumy.

J. Lesová

Věra Ráblová
pedagog ZŠ Černošice

Dotazníky
pro žáky 6.–9. tříd
Rádi bychom poděkovali všem žákům, kteří vyplnili dotazník pro žáky 6.–9. tříd ZŠ
Černošice. Dotazníky poté vyhodnocovala
školská komise.
Každý dotazník jsme si se zájmem přečetli. Vaše názory jsou pro nás neobyčejně
cenné, protože nám pomáhají vytvořit si
představu, jak školu vnímají žáci. Uvědomujeme si, že postřehy dětí se od postřehů dospělých často odlišují. Respektujeme a vážíme si vašich názorů, i když prázdniny vám
bohužel neprodloužíme. Budeme se však
snažit, aby nápady nezůstaly jen na papíře.
Za školskou komisi
Alžběta Kratochvílová
Andrea Červenková

z radnice

Z činnosti
Městské
policie
Černošice

zení registračních značek ze zaparkovaných
vozidel oznamovali. Chrání se tak před dalšími
možnými nepříjemnostmi.

Vrak motorového vozidla
Dne 22. 5. 2011 v odpoledních hodinách
byl hlídkou městské policie zjištěn v lesním
porostu v prostoru Na Pískách v Černošicích
odstavený vrak osobního motorového vozidla
tz. Peugeot 406. Po prohlídce vozidla bylo
zjištěno, že zde došlo k odstranění viditelných
identifikačních znaků. Bohužel ten, kdo tyto
identifikátory odstranil, na jeden pozapomněl.
Na základě této informace byl dohledán poslední známý majitel vozidla, který byl vyzván
k odklizení vraku. Pokud tak neučiní v zákonné
lhůtě, bude vrak odstraněn na jeho náklady.
Odcizená registrační značka
Dne 23. 5. 2011 v ranních hodinách bylo
městské policii oznámeno odcizení registrační značky ze zaparkovaného osobního vozidla tz. Škoda Felicia, které bylo zaparkováno
v ul. Riegrova v Černošicích. Upozorňujeme
všechny občany, aby takovéto případy odci-

Strom přes silnici
Dne 23. 5. 2011 v podvečerních hodinách
přijala městská policie oznámení o padlém
stromu přes pozemní komunikaci mezi Černošicemi a Dobřichovicemi. Na místo vyjela
zásahová jednotka hasičů z Mokropes, která
strom z komunikace odstranila. Asi po hodině
byl provoz na této komunikaci plně obnoven.
Odstavené vozidlo
Dne 27. 5. 2011 v dopoledních hodinách
přijala městská policie oznámení o odstaveném osobním vozidle tz. Opel Omega, a to
v ulici Za Vodárnou v Černošicích. Oznamovatel též hlídce sdělil, že na vozidle je pravděpodobně kradená registrační značka. Na
místě byla celá věc prověřena a bylo zjištěno,
že značka s vozidlem souhlasí, avšak vozidlo
je dočasně vyřazené z provozu. Majitel vozidla
bude vyzván, aby vozidlo odstranil z pozemní
komunikace, neboť toto nesplňuje podmínky
pro provoz.
Vážně nemocná žena
Dne 28. 5. 2011 v odpoledních hodinách přijala hlídka městské policie oznámení

Přivítali jsme nové občánky
V neděli 29. května se konalo další vítání nově
narozených občánků Města Černošice.
Přivítali jsme 28 nových občánků a to 15
kluků a 13 holčiček.
Vítání se tentokrát odehrálo v zahradě
u Základní umělecké školy na nově vybudovaném plácku před budovou školy. Počasí
nám přálo a tak mělo vítání moc pěknou atmosféru.
Poté, co paní místostarostka Daniela Göttelová přivítala nové občánky, každý dostal na
památku na tento den památníček a maminka
květinu. Rodiče se zapsali do naší kroniky.

o ženě, která leží na komunikaci mezi obcí
Třebotov a Kosoř. Hlídka po příjezdu na místo
zjistila, že se jedná o ženu, která trpí vážnou
chorobou. Tato žena odešla sama z léčebny
bez vědomí personálu, který již po ženě pátral. Strážníci dopravili ženu zpět do LDN.
Zraněný cyklista
Dne 1. 6. 2011 ve večerních hodinách
byla hlídka strážníků vyslána do ulice Vrážská
v Černošicích, kde měl dle oznámení na zemi
ležet cyklista. Na místě hlídka nalezla zraněného muže, kterému byla přivolána lékařská
pomoc. Muž měl poraněnou dolní končetinu
v kotníku, což se mu přihodilo poté, co narazil
do zaparkovaného osobního vozidla.
Ukradené horské kolo
Dne 3. 6. 2011 v 16.40 oznámila žena
z chatové osady Lavičky v Černošicích, že jí
někdo odcizil jízdní kolo. Jednalo se o horské kolo Merida, oranžovo-bílé barvy v ceně
13.000 Kč. Oznamovatelka si všimla muže,
který se v této chatové osadě pohyboval a kterého hlídce podrobně popsala. Celou věc si
převzala Policie ČR jako podezření z trestného činu.
Gregor Dušička
vedoucí Městské policie
mestska.policie@mestocernosice.cz

-- Nové občánky Černošic přivítala
místostarostka Daniela Göttelová. --

O kulturní program se postarala paní učitelka Látalová, která připravila s dětmi z taneční
skupiny Pramínek veselý taneček, a paní učitelka Bláhová s dětmi ve výtvarném kroužku
připravili pro děti krásné obrázky.
Děkujeme Všem rodičům za účast a těšíme
se na další vítání občánků na podzim 2011.
Ti rodiče, kteří se nemohli dostavit a mají
zájem přijít na podzim, můžou volat na tel.
251 081 526 – matrika.
Eva Řehořová
matrikářka MěÚ Černošice
eva.rehorova@mestocernosice.cz

FOTO: Jaroslava Perglová
FOTO: Jaroslava Perglová

-- O kulturní program se postaral
taneční soubor Pramínek. --

-- Vítání proběhlo za krásného počasí v zahradě ZUŠ. --

FOTO: Jaroslava Perglová
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z radnice

Nejčastější dotazy ke změně Tarifu PID od 1. 7. 2011
1) Je mi 70 a více let. Budu také potřebovat
opencard?
Ne. Pro osoby starší 70 let se nic nemění, pro bezplatné cestování postačí i nadále
občanský průkaz nebo identifikační průkazka PID, která dokladuje váš věk. Pokud však
chcete jezdit po Praze zdarma také ve vlacích
PID, potřebujete opencard s nahranou aplikací
Senior 70+, která stojí 20 Kč na 4 roky.
2) M
 ému dítěti je mezi 6 a 10 lety. Mění se
pro něj při cestách po Praze něco?
Ne. Pokud prokáže věk jakoukoli průkazkou
ověřenou vydavatelem, na které bude jméno,
datum narození a fotografie, jezdí po Praze i nadále zdarma. Prokazovat se samozřejmě může
i pomocí opencard s nahranou tarifní kategorií.
3) C
 o mám udělat, abych jezdil po Praze
zdarma od 1. 7. 2011? (10–15 nebo
65–70 let)
Lidé, kteří mají nově nárok na bezplatnou
přepravu, budou potřebovat opencard s nahranou aplikací, která stojí 120 Kč s platností max.
6 let. Je tedy nejdříve nutné zažádat o opencard (pokud ji už nemáte) a poté si na ní nechat
nahrát příslušnou aplikaci na kterémkoli místě,
kde se prodává elektronické jízdné PID.
4) O
 dkdy a kde si mohu nahrát aplikaci na
opencard, abych mohl jezdit zdarma?
Novou aplikaci pro bezplatnou přepravu pro
děti od 10 do 15 let a pro seniory od 65 do 70
let na území Prahy si bude možné nahrát od
20. června 2011 na kterémkoli místě s prode-

jem elektronického jízdného PID (zejména ve
stanicích metra). Před tímto datem není možné
tuto aplikaci na opencard nahrát.
5) Co když si nestihnu opencard pořídit?
Dostanu i přesto v Praze slevu?
Bezplatná přeprava pro děti od 10 do 15 let
a pro seniory od 65 do 70 let je podmíněna
vlastnictvím opencard s nahranou příslušnou
aplikací. Pokud ale dítě prokáže věk jakoukoli
jinou průkazkou se jménem, fotografií a datem
narození (nebo senior „průkazkou PID“), zaplatí
pouze poloviční jednotlivé jízdné. Pokud však
nedoloží věk ani tímto způsobem, nárok na žádnou slevu nemá a zaplatí plnocenné jízdné.
6) Je mi mezi 60 a 65 lety. Mohu dál jezdit
po Praze se slevou?
Ano. Pro seniory mezi 60 a 65 lety se
ohledně prokazování slev nic nemění. Pokud
se prokážou „průkazkou PID“ nebo aplikací
„průkazka PID“ na opencard, jezdí po Praze
za poloviční jednotlivé jízdné. S opencard si
lze kupovat i předplatní kupony za sníženou
cenu.
7) Budu-li jezdit po Praze zdarma, co potřebuji za jízdenky při cestě mimo Prahu?
Bezplatná přeprava je v mimopražských tarifních pásmech umožněna pouze dětem do
6 let a seniorům nad 70 let (těm jen v autobusech). Kdo jezdí zdarma jen po Praze a chce
jet vlakem PID nebo příměstským autobusem
za její hranice, musí si dokoupit jízdenku pro
příslušný počet vnějších tarifních pásem.

Novinky v bezplatné přepravě
na území Prahy od 1. 7. 2011
Od 1. 7. 2011 dochází k rozšíření bezplatné
přepravy o děti od 10 do 15 let a o seniory
od 65 do 70 let. Pro lepší orientaci jsme pro
Vás připravili následující souhrn podmínek a
požadavků pro jednotlivé věkové kategorie,
pro něž je jízda po Praze od 1. 7. 2011 bezplatná.
Děti od narození do 6 let
• jezdí zdarma v Praze i mimo Prahu
• nemusí nijak prokazovat věk
Děti od 6 do 10 let
• jezdí zdarma pouze v Praze
• musí prokázat věk jakoukoli průkazkou
ověřenou vydavatelem (jméno, příjmení,
datum narození, fotografie)
• pokud nemají žádnou průkazku → platí
poloviční jednotlivé jízdné
Děti od 10 do 15 let
• jezdí zdarma pouze v Praze
• musí se prokázat opencard s nahranou aplikací „jízdné zdarma“
za 120 Kč
• pokud nemají opencard s aplikací „jízdné zdarma“, ale mohou prokázat věk → platí poloviční jednotlivé jízdné
• pokud nemohou ani prokázat
věk → platí plné jízdné
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Senioři od 65 do 70 let
• jezdí zdarma pouze v Praze
• musí se prokázat opencard s nahranou
aplikací „jízdné zdarma“ za 120 Kč na
max. 6 let
• pokud nemají opencard s aplikací „jízdné
zdarma“ za 120 Kč, ale mají „průkazku
PID“ → platí po Praze poloviční jednotlivé jízdné
• pokud nemají ani „průkazku PID“ → platí
plné jízdné
Senioři nad 70 let
• jezdí zdarma v Praze i okolí (ve vnějších
pásmech pouze v autobusech PID)
• stačí se prokázat občanským průkazem
ČR, povolením k pobytu v ČR nebo identifikační průkazkou PID případně
opencard za 20 Kč
• pro bezplatné cestování po
Praze ve vlacích je nutné mít opencard s aplikací
„Senior 70+“ za 20 Kč na
4 roky
• pokud nemohou prokázat
věk → platí plné jízdné
Alena Šedivá
Odbor dopravy
alena.sediva@mestocernosice.cz

8) Může si opencard pořídit i mimopražský
zájemce nebo cizinec?
Ano, vydání opencard není podmíněno ani
trvalým bydlištěm, ani státním občanstvím.
9) Kolik stojí vydání opencard a jak dlouho
to trvá?
Vydání osobní opencard je i nadále bezplatné. Standardní doba pro zpracování žádosti
a výrobu je cca 14 dní. Pokud na její vydání
spěcháte, můžete si kartu pořídit na počkání
(poplatek za expresní vydání karty je 250 Kč).
10) Kde a jak půjde vrátit nevyužité jízdenky?
Nevyužité již neplatné jednotlivé jízdenky PID
se budou zpětně vykupovat v budově Centrálního dispečinku v ulici Na Bojišti 5, Praha 2 (hala
v přízemí, přepážka číslo 9), a to až do konce
roku 2011.
Více informací o novinkách v Tarifu PID
najdete na www.ropid.cz, www.opencard.cz
nebo www.dpp.cz.

FOTO: archiv MěÚ Černošice

Humanitární sbírka
pro Diakonii Broumov
je úspěšně za námi
Ve dnech 26. a 27. 5. proběhla v našem
městě dobročinná sbírka pro Diakonii Broumov. Celá akce se odehrávala v budově
DPS, kam občané, převážně z Černošic,
přiváželi své vyřazené věci.
Podařilo se nám naplnit jednu velkou místnost a část jídelny, čímž jsme omezili její provoz, za což se ještě jednou obyvatelům DPS
omlouváme. Omluvou nám je, že celá sbírka
byla opravdu pro dobrou věc. Zaměstnanci
Diakonie Broumov našemu městu poděkovali za plný kamion kvalitních věcí, které brzy
najdou své nové majitele.
Musím říci, že mě velmi mile překvapila vysoká účast a stav předávaných věcí. Nestalo
se nám, až na pár výjimek, abychom přijali
věci znečištěné nebo zničené. Doufáme, že
tato sbírka nebyla poslední, a že se nám podaří ji zorganizovat i příště. Budeme Vás včas
informovat. Děkujeme všem, kteří se sbírky
zúčastnili a tím pomohli potřebným lidem.
Milena Paříková
členka Rady města Černošice
milena.parikova@mestocernosice.cz

z radnice

Z 18. schůze Rady města Černošice ze dne 16. 5. 2011
ODBOR INVESTIC
Rada města souhlasí s:
• stavbou garáže na pozemku parc. č. 4457/3
v ulici Zdeňka Lhoty a se scelováním pozemků
parc. č. 4457/3 a 4457/9 v k. ú. Černošice;
• dodatečným povolením instalace nových reklamních tabulí na stávajícím pylonu na pozemku parc. č. 4323/11 u Penny marketu v Radotínské ul.;
• vybudováním krytého automobilového stání na
pozemku parc. č. 2930/1 v ulici Na Ladech;
• nástavbou a stavebními úpravami stavby pro rodinnou rekreaci č. e. 898 v osadě Klůček;
• vybudováním nového kabelového vedení NN
v části Střední ul.;
• vybudováním přístřešku u rodinného domu č. p.
1809 v Malinové ul.;
• uzavřením dohody o ukončení nájemní smlouvy
se společností Lesy Steinských, spol. s r. o.,
dle předloženého návrhu a se zveřejněním záměru pronájmu části pozemku parc. č. 441/4
o výměře 10 m2 v obci a k. ú. Černošice;
• uzavřením dodatku k plánovací smlouvě s Mgr.
Sidonií Janečkovou o příspěvku na infrastrukturu v souvislosti s výstavbou bytového domu
v Dobřichovické ulici, v němž bude zohledněn
úbytek bytových jednotek o 3 a tím i snížení poskytovaného příspěvku; Rada města ukládá FO
vrátit žadatelce adekvátní část příspěvku ve výši
120.000 Kč;
• uzavřením sml. o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro
uložení kabelového vedení na pozemcích parc.
č. 877/3 a parc. č. 859/2, oba v obci a k. ú.
Černošice ve vlastnictví města Černošice za
1.000 Kč;
• uzavřením sml. o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro
uložení kabelového vedení na pozemcích parc.
č. PK 335/4 – 2522/6, 2522/5 a 2522/16,
všechny v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví
města Černošice za 7.000 Kč;
• uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene
s ČEZ Distribuce, a. s., pro uložení kabelového vedení (Radotínská ul.) na pozemcích parc.
č. 9/4 a parc. č. 4320, oba v obci a k. ú.
Černošice ve vlastnictví města Černošice za
21.250 Kč;
• uzavřením sml. o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro
uložení kabelového vedení (Lidická ul.) na pozemku parc. č. 6165 v obci a k. ú. Černošice ve
vlastnictví města Černošice za 1.500 Kč;
• provedením přeložky nadzemního vedení elektrické soustavy pro objekt Hasičské zbrojnice
Mokropsy podle stanoviska společnosti ČEZ
Distribuce, a. s. č. j. 8120030454 ze dne
22. 4. 2011;
• nabídkou společnosti Šetelík Oliva, s. r. o., na
vypracování projektové dokumentace pro opravu (výměnu) stávajícího vodovodu v Puškinově
ul. za 22.000 Kč bez DPH;
• nabídkou ELEKTROMONTÁŽE Lety, s. r. o.,
pro pokládku kabelu veřejného osvětlení do jimi
prováděného výkopu pro zařízení distribuční
soustavy ČEZ Distribuce a části samostatného
výkopu pro uložení kabelu VO v Madridské ul.
za 39.600 Kč bez DPH;

• zpracováním projektové dokumentace pro
rekonstrukci školní kuchyně v ZŠ ČernošiceMokropsy – 2. etapa podle navržené varianty
označené jako „B“;
• záměrem dočasného pronájmu uvolněných prostorů v domě č. p. 259 v Karlštejnské ul.;
• navrženým postupem přípravy rekonstrukce
úseků komunikací Ostružinová, Na Ladech
a Berounská – slepá část na základě podaných nabídek občanů na spolufinancování dle
vyhlášené výzvy města; s nabídkou společnosti
CityPlan, s. r. o., na zpracování projektových
dokumentací pro rekonstrukci komunikace
Ostružinová a slepé části komunikace Berounská vč. geodetického zaměření, výkazů výměr
a kontrolních rozpočtů za 36.000 Kč bez DPH
a souhlasí s nabídkou pana Karla Podholy na
zpracování výkazu výměr a kontrolního rozpočtu
na úsek komunikace Na Ladech podle již zpracované projektové dokumentace firmou inSpira
za 3.200 Kč;
• souhlasí s upravenou projektovou dokumentací
stavby „Černošice, Radotínská kNN VS Petrol“
podle předložené situace a s provedením překopu ulice K Vodárně v rámci stavby „Černošice, Radotínská kNN VS Petrol“ podle předloženého návrhu za podmínky uvedení komunikace
do původního stavu a smluvní záruky na kvalitu
nového asfaltového povrchu v místě překopu po
dobu 5 let;
• stavbou RD na pozemku PK 386/2, č. parc.
2756/2 v k. ú. Černošice a s uzavřením „Plánovací smlouvy o poskytnutí příspěvku na úpravu stávající veřejné technické infrastruktury ve
městě“;
• vydáním územního rozhodnutí na stavbu RD
na pozemcích parc. č. 3830/20, 3830/57
a 3830/58 v Habřinách v k. ú. Černošice
a s uzavřením „Plánovací smlouvy o poskytnutí
příspěvku na úpravu stávající veřejné technické
infrastruktury ve městě“.
Rada města nesouhlasí s:
• zřízením provozovny výkupu želených a neželezných kovů v budově na pozemku parc.
č. 4279/1 v Radotínské ul.;
• uložením komunikačního vedení PRAGONET
v ulicích Komenského, Pod Horkou a Riegrova;
• úpravou chodníku – snížením obrubníku před
domem č. p. 223 v Poštovní ul.;
• vybudováním nové přípojky el. energie pro pozemek parc. č. 858/1 v Karlické ul.;
• nabídkou společnosti Tristim, s. r. o., na výměnu okapu vč. svodů u spojovacího krčku v MŠ
Karlická za 35.203 Kč;
• účastí města v rámci výzvy ROP Střední Čechy
na volnočasové aktivity za účelem poskytnutí
příspěvku na výstavbu multifunkčního hřiště
v ulici Zd. Lhoty s ohledem na předpokládanou nízkou pravděpodobnost přidělení dotace
současně s vysokými náklady na zpracování
projektové dokumentace (nejnižší předložená
nabídka 198.000 Kč vč. DPH), pro které nejsou v rozpočtu města na rok 2011 alokované
prostředky.
Rada města
• konstatuje, že město Černošice v současné

•

•
•
•

•

•

•

době nenabízí k podnájmu žádný byt, který je
v majetku města;
ukládá OŽP zadat zpracování dendrologického posudku 6 topolů v lokalitě mokropeské
pláže za cenu do 6.000 Kč vč. DPH a vybírá
nejvýhodnější nabídku pana Jiřího Hladkého
pro pokácení 6 topolů černých u skateparku
v Mokropsích za cenu 47.000 Kč bez DPH za
předpokladu, že dendrologické posudky potřebu kácení stromů potvrdí;
nevybírá žádnou nabídku na nátěry radiátorů
ústředního topení v MŠ Karlická;
bere na vědomí předložený rozsah činnosti autorského dozoru při stavbě MŠ Pod Ptáčnicí;
bere na vědomí informace o rozsahu již provedených oprav a souhlasí s provedením dalších
nezbytně nutných oprav poničených asfaltových
komunikací;
nepřijímá nabídku manželů Kaločových na
koupi pozemku parc. č. 1338 – ost. plocha,
ost. komunikace o výměře 290 m2 v Erbenově
ul. za 1.500 Kč, jelikož nevyhovuje podmínce zveřejněného záměru na minimální cenu
3.000 Kč stanovenou s ohledem na cenu
v místě obvyklou;
bere na vědomí informace o záměru prodeje
pozemků parc. č. 98/2 a parc. č. 97/2 v k. ú.
Černošice a o tom, že nebyla předložena ve
stanovené lhůtě žádná nabídka na koupi pozemků;
bere na vědomí rezignaci p. Mojmíra Macka
a Jakuba Dvořáka na členství v komisi pro investice a strategický rozvoj a jmenuje pí Věru
Rendlovou členkou komise pro investice a strategický rozvoj, s účinností od 1. 6. 2011.

ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY
Rada města souhlasí s objednáním malování
kanceláří v Podskalské u společnosti Grüner Malíři
za cenu 83.621 Kč.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města:
• schvaluje vyřazení zastaralého, opotřebovaného, poškozeného, nefunkčního a nepoužitelného majetku z evidence pracoviště Praha
a Černošice v celkové výši 631.386,45 Kč dle
návrhu likvidační komise;
• trvá na svém usnesení přijatém na 91. schůzi
dne 9. 8. 2010 pod č. 3.3.3. a ukládá FO, aby
vyzval pana Apeltauera (zástupce občanského
sdružení S dětmi a pro děti) k převodu nakoupeného materiálu do majetku města, a aby vyzval pana Apeltauera k vrácení poměrné části
grantu pro práci s mládeží za rok 2010 ve výši
54.877 Kč.
ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU
Rada města schvaluje zajištění jednání benchmarkingové iniciativy, které se bude konat ve
dnech 8. 6. 2011 a 9. 6. 2011 a bude hrazeno
z projektu „Zlepšení kvality procesního řízení
a strategického managementu města Černošice“,
reg. č. CZ.1.04/4.1.01/53.00083 z OP LZZ.
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Rada města souhlasí s uzavřením dodatku
č. 1 smlouvy o dílo č. 1/2009.
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z radnice
ODBOR INFORMATIKY
Rada města souhlasí s:
• pořízením projektoru a promítacího plátna pro
zasedací místnost Riegrova, včetně instalace,
dle nejnižší nabídky fy Graph Tech, spol. s r. o.,
v ceně 32.523,60 Kč včetně DPH;
• nákupem licence Oracle database Standard
Edition One - CPU licence, no support, dle
nabídky společnosti Kapsch, s. r. o., ve výši
87.768 Kč bez DPH, nejnižší nabídky ze tří nabídek podaných prostřednictvím elektronického tržiště GEM a souhlasí s ukončením stávající
smluvní podpory ke dni pořízení licence.
ODBOR KULTURY
Rada města:
• souhlasí s finančním příspěvkem Římskokatolické farnosti Třebotov na uspořádání kon-

certu Schola Gregoriana Pragensis ve výši
10.000 Kč z fondu starosty města;
• jmenuje tyto nové členy komise kultury a památek: Števo Capko, Zbyněk Fojtů, s účinností
od 1. 6. 2011.
ODBOR KANCELÁŘE TAJEMNÍKA
Rada města schvaluje nákup kancelářského
nábytku u firmy PROFIL nábytek, a. s., v hodnotě
17.746,80 Kč a u firmy PEŠKA – židle a křesla,
s. r. o., v hodnotě 23.844 Kč.

radosti požaduje min. cenu 500 Kč za m2, a to
vzhledem ke skalnatému terénu prodávaných
pozemků, a doporučuje zastupitelstvu města
projednat a schválit záměr prodeje pozemků
parc. č. 3800/3 a 3800/4 v Zátoce radosti za
nejnižší kupní cenu 500 Kč/m2;
• bere na vědomí splnění úkolu z rady č. 17
z 2. 5. 2011, bod 2.1.14 – Kontrola zaplacení pokuty, dodržování výzvy – oplocení u rozestavěné stavby RD na pozemku č. parc.
2704/32.

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Rada města:
• mění svá usnesení 4.1.30 ze 7. schůze rady
konané dne 31. 1. 2011 a 3.3.30 z 12. schůze
rady konané dne 21. 3. 2011 tak, že za prodej
pozemků parc. č. 3800/3 a 3800/4 v Zátoce

RŮZNÉ
Město Černošice přijímá od skupiny historického šermu Alotrium dar – nástěnku
v Srbské ulici, děkuje za ni a souhlasí
s tím, aby byla používána k propagaci kulturních
akcí.

Z 19. schůze Rady města Černošice ze dne 30. 5. 2011
Rada města dle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích schvaluje změnu organizační struktury MěÚ Černošice (včetně souvisejícího
snížení počtu zaměstnanců zařazených do
městského úřadu) s účinností od 1. 8. 2011:
• zřízení nového odboru vnitřních věcí, který je
tvořen oddělením přestupků, oddělením personálním a právním, oddělením provozním,
úsekem asistentek, úsekem projektového řízení a komunikace;
• zrušení odboru kancelář starosty; jeho pravomoci se převádí do oddělení provozu odboru
vnitřních věcí s výjimkou činností DPS a mzdové účtárny;
• zrušení odboru kancelář tajemníka;
• převedení pravomocí oddělení přestupků
a kontroly odboru dopravy do oddělení přestupků v nově zřízeném odboru vnitřních věcí;
• převedení pravomocí oddělení přestupků
správního odboru do oddělení přestupků
v nově zřízeném odboru vnitřních věcí;
• zrušení oddělení přestupků a kontroly odboru
dopravy;
• zrušení oddělení přestupků správního odboru;
• převedení oddělení personálního a převedení
oddělení právního do oddělení personálního
a právního v nově zřízeném odboru vnitřních
věcí;
• zrušení oddělení právního;
• zřízení oddělení sociální prevence a zřízení
oddělení sociálních služeb Černošice odboru
sociálních věcí a zdravotnictví;
• převedení pravomocí DPS do oddělení sociálních služeb Černošice odboru sociálních věcí
a zdravotnictví;
• zřízení oddělení stavebního úřadu odboru
územního plánování a stavebního řádu;
• převedení oddělení správního odboru obecní
živnostenský úřad do oddělení kontroly odboru
obecní živnostenský úřad;
• zrušení oddělení správního odboru obecní živnostenský úřad;
• změna názvu oddělení kontroly odboru obecní
živnostenský úřad na oddělení správní a kontrolní odboru obecní živnostenský úřad;
• zřízení oddělení péče o krajinu odboru životního prostředí;
• převedení pravomocí oddělení odpadů
a ovzduší do oddělení péče o krajinu odboru
životního prostředí;
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• převedení pravomocí oddělení ochrany přírody
a krajiny do oddělení péče o krajinu odboru životního prostředí;
• zrušení oddělení odpadů a ovzduší odboru životního prostředí;
• zrušení oddělení ochrany přírody a krajiny odboru životního prostředí;
• převádí pravomoc oddělení památkové péče
odboru životního prostředí do odboru kultury;
• zrušení oddělení památkové péče odboru životního prostředí;
• změnu názvu odboru kultury na odbor školství,
kultury a cestovního ruchu;
• převedení pravomocí úseku evidence obyvatel
do oddělení matrik a školství správního odboru;
• zrušení úseku evidence obyvatel správního
odboru;
• změnu názvu oddělení matrik a školství na oddělení matrik a evidence obyvatel správního
odboru;
• převedení pravomocí mzdové účtárny do finančního odboru;
• zrušení oddělení investic a zrušení oddělení správy majetku odboru investic a správy majetku.
Pravomoci jednotlivých odborů a oddělení budou stanoveny v Organizačním řádu.
Rada města schvaluje celkový počet zaměstnanců zařazených do MěÚ Černošice na 195.
Z ODBORŮ
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Rada města souhlasí s cenovou nabídkou firmy KOŘAN NÁBYTEK, s. r. o., na výrobu, dodávku a montáž kancelářského nábytku do místnosti č. 2 budovy
MěÚ v Riegrově ulici za 32.68 Kč vč. DPH.
ODBOR INVESTIC
Rada města souhlasí se:
• stavebními úpravami stávající garáže v RD č. p.
1057 v Žatecké ul. za účelem její změny v užívání na obytnou místnost;
• přístavbou RD č. p. 653 v ulici K Višňovce
s vybudováním vodovodní přípojky k pozemku
parc. č. 2791/1;
• změnou využití pozemků parc. č. 4453/6,
4453/8, 4453/9 a 4458/4 v ulici Zd. Lhoty ze současné „ostatní plochy“ na „zahradu“
a se scelováním pozemků parc. č. 4453/6,
4453/8, 4453/9, 4457/11, 4457/12,
4457/13, 4458/4 v ulici Zd. Lhoty;

• úpravami – posílením vedení NN v ulici Pod
Horkou;
• přístavbou a stavebními úpravami podkroví RD
č. p. 289 v ulici V Mýtě;
• vybudováním zastřešeného automobilového
stání na pozemku parc. č. 1682/75;
• odstraněním stavby pro rodinnou rekreaci č. e.
1105 ve Střední ulici;
• vybudováním nové přípojky el. energie pro budovu SDH Mokropsy;
• cenovou nabídkou pana Hladkého pro pokácení (prořez) tří topolů černých u skateparku
v Mokropsích podle dendrologického posudku
za cenu 14.500 Kč bez DPH;
• uhrazením faktury za opravu poruchy ultrazvukového hladinoměru u nádrže v ČOV ve výši
40.567 Kč a ukládá FO zajistit v rámci rozpočtového opatření finanční prostředky k úhradě
faktury přesunem finančních prostředků z provozní rezervy;
• prodloužením doby nájmu bytu ve Slunečné ul.
č. p. 627, který město pronajímá žadateli, a to
na dobu dvou let, tj. do 26. 7. 2013;
• uzavřením Dodatku č. 7 k nájemní smlouvě
(pronájem nebytových prostor ve Slunečné ul.
627) ze dne 31. 5. 2001 s firmou Telefónica
Czech Republic, a. s.;
• s uzavřením sml. o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro
uložení kabelového vedení na pozemcích parc.
č. 2437/2, 2461, 2460, PK 245/7 (2445),
všechny v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví
města Černošice za 126.600 Kč;
• uzavřením sml. o zřízení věcného břemene
s ČEZ Distribuce, a. s., pro uložení KV na
pozemcích parc. č. 1682/123, 1682/81
a 6169/3, všechny v obci a k. ú. Černošice ve
vlastnictví města Černošice za 7.958 Kč;
• uzavřením sml. o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s.,
pro zřízení a uložení kabelového vedení na pozemcích parc. č. 417 a 396/1 (PK 204), oba
v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města
Černošice za 41.600 Kč;
• uzavřením sml. o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s.,
pro uložení kabelového vedení na pozemcích
parc. č. 396/7 a 396/8, oba v obci a k. ú.
Černošice ve ¾ vlastnictví města Černošice za
6.000 Kč;

z radnice
• uzavřením sml. o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro
uložení kabelového vedení na pozemcích (Táborská) parc. č. 1785, 1934, 1936, 1840/1,
1877 a 1841, všechny v obci a k. ú. Černošice
ve vlastnictví města Černošice za 34.300 Kč;
• uzavřením sml. o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby se společností RWE GasNet, s. r. o., pro
přeložení STL přípojky v Kyjevské ul. na pozemku parc. č. 5627, v obci a k. ú. Černošice
ve vlastnictví města Černošice za 600 Kč;
• uzavřením sml. o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby se společností RWE GasNet, s. r. o., pro
přemístění kiosku plynu v Erbenově ul. na pozemku parc. č. 1319, v obci a k. ú. Černošice
ve vlastnictví města Černošice za 400 Kč;
• uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s Telefónica Czech Republic na vedení
veřejné komunikační sítě na pozemcích parc.
č. 2815/3, parc. č. 2815/5 a parc. č. 2815/6
v k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 12.000 Kč;
• uzavřením dohody s majiteli pozemků parc.
č. 2657/21 a parc. č. 2657/10 v k. ú. Černošice o oprávnění pro město Černošice dočasně (i opakovaně) upravit vysypáním pískem
cestičku vyšlapanou od ulice Zd. Škvora k budově Základní školy.
Rada města nesouhlasí se:
• změnou parkovacího stání na pozemku parc.
č. 5129/39 v Jetelové ulici z důvodu nedostatečných podkladů;
• terénními úpravami a vybudováním zpevněných ploch na pozemku parc. č. 2289 v ulici
Na Marsu, neboť předkládaná dokumentace
neodpovídá skutečnému stavu a návrh je stále
v rozporu s ÚP.
Rada města:
• konstatuje, že nelze udělit výjimku z limitů
zastavěnosti stanovených platným územním
plánem, a doporučuje žadatelům snížit výměru
zpevněných ploch tak, aby zastavěnost ostatními stavbami a zpevněnými plochami na jejich
pozemku parc. č. 1789/1 nepřesáhla 10 %.
Rada města trvá na svém usnesení č. 2.1.8
z 13. 9. 2010 a č. 2.1.7 z 1. 11. 2010 a doporučuje vybudování zpevněných ploch na
pozemku města parc. č. 1840/1 v Táborské
ulici pro nájezd na pozemek žadatelů z plastových zatravňovacích dlaždic s koeficientem
zatravnění 97 %; souhlasí s vybudováním přístupového chodníku z pevné dlažby od tělesa
komunikace ke vstupní brance v šíři branky
podle návrhu žadatelů;
• trvá na svém usnesení č. 4.1.12 přijatém na
7. schůzi konané dne 3. 1. 2011, které počítá
se zachováním funkce VO na stávajících sloupech vrchním vedením a je pro město nejekonomičtější a ukládá paní místostarostce informovat o přijatém usnesení žadatele s tím, že
město by bylo ochotno přistoupit na variantu
počítající s položením nového zemního vedení
pro VO vč. nového stožáru za předpokladu, že
by se na nákladech s tím spojených 100 % podílel žadatel;
• vybírá nabídku společnosti Konstruktiva
Branko, a. s., na provedení opravy terasy
v objektu MŠ Topolská za cenu 107.804 Kč
vč. DPH; vybírá nabídku společnosti JIKA-
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podlaháři, s. r. o., na provedení pokládky lina
a výměnu koberce v objektu MŠ Topolská za
cenu 30.824 Kč;
vybírá nejvýhodnější nabídku pana Varhaníka
na výměnu okapu vč. svodů u spojovacího krčku v objektu MŠ Karlická za cenu 8.450 Kč;
vybírá nejvýhodnější nabídku pana Dvořáka
na provedení nátěru radiátorů ústředního topení v objektu MŠ Karlická podle zadávací dokumentace za celkovou cenu 29.400 Kč;
bere na vědomí rozhodnutí České inspekce
životního prostředí o zastavení řízení o správním
deliktu dle ust. § 125c odst. 1 písm. a) vodního
zákona vedeného proti městu Černošice;
s politováním konstatuje, že město v současné době nenabízí k pronájmu žádný byt, který
je v majetku města;
bere na vědomí informace o zájmu společnosti DALMORET, a. s., koupit od města pozemky
č. parc. 6192/21, 6192/23 a 6192/24 v ulici Zdeňka Lhoty pod budovou ČEZu a v jejím
bezprostředním okolí i o odhadu tržní hodnoty
pozemků dle posudku zpracovaného pro město Ing. Andrejsem v loňském roce a odkládá
své případné rozhodnutí o prodeji daného
pozemku s tím, že se hodlá zabývat budoucím
využitím a podobou této strategické lokality
komplexně;
bere na vědomí informace o špatném stavu sítopásového lisu a jeho nezbytné opravě
a souhlasí s provedením opravy sítopásového
lisu v ČOV – výměny sít, čidla, regulace, stěrky
kalu, ložiska a ložiskových domků za 55.238
Kč bez DPH a s výměnou podávacího čerpadla kalu na lis za 49.950 Kč bez DPH.

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Rada města bere na vědomí současný právní stav umístění stánku na pláži a ukládá OÚPSŘ
zajistit zpracování geodetického zaměření stánku
a zakreslení umístění stánku na pozemcích.
TECHNICKÉ SLUŽBY
Rada města:
• vybírá nejnižší nabídku na realizaci kontroly
dětských a sportovních hřišť firmy SPORTSERVIS ZANAP v ceně 25.000 Kč bez DPH
vč. dopravy;
• uděluje výjimku z ustanovení článku III., odst. 2
obecně závazné vyhlášky č. 1/2009 o ochraně veřejného pořádku ve znění obecně závazné vyhlášky 2/2011, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 1/2009 o ochraně veřejného pořádku na práce realizované odborem
TS v době od 7.00 do 8.00 hod.;
• vybírá nejnižší nabídku na zakoupení kolotoče
na hřiště Domažlická od firmy Luna-Progress,
s. r. o., v ceně 48.384 Kč vč. DPH a dopravy;
• vybírá nejnižší nabídku pana Struhy pro zpracování žádosti o dotaci na projekt „Snížení
prašnosti v obci“.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města souhlasí s uzavřením smluv se ZŠ
Černošice (Pod Školou 447) a MŠ Černošice
(Karlická 1170) a souhlasí se zrušením stávajících
smluv o dílo s uvedenými subjekty.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města souhlasí s:
• provedením přezkumu hospodaření za rok
2011 u nadřízeného orgánu – Krajského úřadu Středočeského kraje;

• nákupem pokladních poukázek pro pokladny
v Podskalské podle nejnižší nabídky za cca
69.120 Kč u firmy BESTaPRINT, s. r. o., Praha 6 a ukládá FO další nákup pokladních poukázek, který je předpokládán na konec roku
2011, provést prostřednictvím elektronické
aukce;
• navrženým rozdělením hospodářského výsledku ZŠ Černošice za rok 2010, a to tak, že
přesouvá částku 138.755 Kč do fondu odměn
a částku 34.689 Kč do fondu rezerv;
• předloženým souborem rozpočtových opatření
č. 3/2011.
Rada města ukládá OKT prověřit možnost
umístění bankomatu do budovy MěÚ v Podskalské 19.
RŮZNÉ
Rada města:
• stanovuje prodejní cenu almanachu vydaného k 80. výročí založení ZŠ Mokropsy na částku a` 50 Kč;
• stanovuje tyto termíny schůzí rady města: 20.
schůze 13. června 2011, 21. schůze 27. června 2011 a 22. schůze 11. července 2011;
• souhlasí s uzavřením MŠ Topolská dne
3. 6. 2011 z důvodu přerušení dodávky el.
energie;
• bere na vědomí, že v měsících červenci a srpnu bude provoz mateřských škol zajištěn tak,
že MŠ Karlická bude v provozu první tři týdny
v červenci (do 22. července) a MŠ Topolská
poslední dva týdny v srpnu (od 22. srpna);
• souhlasí s návrhem nové výše stravného
v MŠ Karlická s platností od 1. 9. 2011 ve výši
38 Kč/den;
• souhlasí, aby pro rok 2011 měl oddíl fotbalu
SK Kazín možnost vyvěsit plakáty na vývěsky
města zdarma;
• jmenuje tyto členy hodnoticí komise pro výběr interiérového architekta – návrh vybavení
MŠ Vápenice, s předpokládaným termínem
10. června od 17.00: pí Janovská, pí Červenková, pí Kalousková, p. Jiránek, pí Göttelová,
p. Kořínek.

Z 20. schůze
Rady města Černošice
ze dne 6. 6. 2011
ODBOR INVESTIC
Kulturní sál v „Centru Vráž“
Rada města
• bere na vědomí informace o projednání záležitosti koupě sálu v „Centru Vráž“ komisí pro investice a strategický rozvoj a ukládá starostovi
dále jednat s jednatelem IBS Rokal, s. r. o.,
o možnosti koupě sálu v „Centru Vráž“ včetně
jeho stavebního dokončení, a to i v souvislosti
s nepovolenou stavbou 5. patra objektu „D“;
• stanovuje pro jednání limit na celkovou výši finančního transferu společnosti IBS Rokal na
max. 7,0 mil. Kč vč. DPH.
Plná znění zápisů ze zasedání zastupitelstva
a schůzí Rady města najdete na webu města:
http://www.mestocernosice.cz/mesto/mestocernosice/vedeni-mesta/.
K nahlédnutí jsou rovněž na městském úřadu
u sl. Kolářové. V případě zájmu je možné získat
kopii zápisu. Cena je 2 Kč za stránku (dle ceníku
za poskytování informací).
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z radnice

Na městském úřadu probíhají velké změny První komunitní
Rada města schválila na své schůzi dne 30. 5. 2011 změnu organizační struktury
úřadu. Navržené změny budou realizovány s účinností od 1. 8. 2011. Některé z těchto
změn budou mít i dopad na výkon státní správy a proto mi dovolte tyto změny v následujícím textu alespoň krátce představit a přiblížit.

plán města
Černošice zpracován

Fungování úřadů obcí v České republice je zákonem vymezeno spíše okrajově. Každá obec
či město mají možnost přizpůsobit velikost svého úřadu činnostem, které vykonává. Struktura
úřadu není předepsána. Jednotlivé funkční části úřadu, tedy odbory, jsou tvořeny víceméně
logicky podle vykonávaných agend. Spojovány
jsou agendy, které mají podobný základ a kde
je rozhodováno podle podobných zákonů.
Struktura úřadu města Černošice musí pojmout dva typy agend. Agendy, které jsou důležité pro samostatné fungování města a jeho
rozvoj, ty město řídí ve své samostatné působnosti a nemají charakter správních činností.
Typickými příklady jsou činnosti odboru technických služeb či výkon pečovatelské služby.
Zajišťovány jsou těmi pracovníky úřadu, kteří
mají své sídlo v Černošicích. Dalším typem jsou
pak agendy, které již mají charakter správních
činností – např. vydávání občanských průkazů, matrika, rozhodování ve stavebním řízení či
problematika sociálních dávek. Některé z těchto agend město Černošice vykonává pro celé
území správního obvodu okresu Praha-západ.
Většina pracovníků, kteří tyto agendy zajišťují, pak má své sídlo v pražské budově úřadu,
v Podskalské ulici.
Model černošického úřadu, vykonávajícího
správu obvodu se 110 tisíci obyvatel nemá na
území republiky obdoby. Důvodem je zejména
fakt, že správa tak velkého obvodu je svěřena
relativně malému městu. Zajištění činnosti úřadu a výkonu všech agend tak představuje jednu
z největších částí rozpočtu, označena je jako
kapitola 6171 – místní a veřejná správa.

Smyslem komunitního plánování je zapojit
veřejnost do diskuse o tom, co ve městě
nejvíce chybí a co naopak nepotřebujeme,
o tom nač dnes máme či nemáme finanční
prostředky a na co bychom neměli zapomenout při budoucím rozhodování a rozdělování
finančních prostředků z rozpočtu města.
Bohužel se nepodařilo realizovat několik
let starou myšlenku zpracovat komunitní plán
pro region zhruba deseti okolních obcí, což
je škoda, protože spolupráce v regionu je
v tomto směru vždy velmi užitečná. Budování
různých zařízení (domov důchodců, stacionář, chráněné dílny, jesle, poradny apod.) je
pak koordinované a služby komplexní.
Díky dotazníkům a schůzkám pracovních
skupin aktivních seniorů, rodičů předškolních dětí a zdravotně handicapovaných spoluobčanů, které probíhaly od října loňského
roku do letošního dubna, jsme zjišťovali vaše
priority a sbírali od vás podnětné návrhy.
Výsledkem procesu komunitního plánování sociálních služeb je Komunitní plán města
Černošic, který byl v červnu předložen radě
města ke schválení.
Termín sociální služby jsme v tomto plánu
pojali šířeji, než jak jej chápe zákon, a to jako
komplex, do nějž patří vše, s čím se jako občané každý den setkáváte – od čistoty ulic
přes bariérová nástupiště po chybějící hernu
pro mateřské centrum.
Součástí komunitního plánu bývá i vytvoření adresáře poskytovatelů sociálních služeb.
I my takový adresář, který bude v srpnovém
nebo zářijovém vydání IL, dáváme dohromady. Dovolujeme si vás, které jsme dosud
neoslovili a kteří poskytujete takový druh
služeb, které by mohly být zařazeny pod
termín sociální v širším slova smyslu,
a máte zájem o uvedení v adresáři, požádat, abyste nám zaslali kontakty s popisem vaší činnosti.
Skupina aktivních seniorů se rozhodla ve
své činnosti dále pokračovat a pravidelně
se schází – viz příspěvek paní Macourkové.
Skupina rodičů dětí předškolního věku se
rozhodla obnovit schůzky v průběhu podzimu. To je informace pro vás, kteří byste se
chtěli přidat.
Věřím, že komunitní plánování bude v našem městě pokračovat v tak konstruktivním
duchu, jako tomu bylo dosud.

Proč se reorganizace dělá
Hlavním smyslem reorganizace úřadu bylo
zajistit oba typy agend maximálně efektivně,
kompetentně a s co nejmenšími náklady na
práci úřadu. Inspiraci při navrhování změn jsme
hledali u úřadů, které zajišťují výkon státní správy pro zhruba stejně velké území. Řada návrhů
vyplynula z jednání s vedoucími stávajících odborů a vedením města.
Navržený model umožňuje podporu samostatného rozhodování úředníků státní správy,
snaží se předcházet možnému korupčnímu
jednání úředníků a v neposlední řadě přináší
také úspory. Restrukturalizací dochází ke snížení celkového počtu odborů z 13 na 12 a dále
ke snížení počtu úředníků ze stávajících 211 na
konečných 195.
K nejvýznamnějším změnám patří následující:
Pro potřeby úřadu je vytvořena pozice projektového manažera, který se bude komplexně
věnovat problematice získání grantových prostředků na investice do infrastruktury města
i na pořádání nejrůznějších akcí. Novou pozicí
je také pracovník zajišťující komunikaci s obča-
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ny, zodpovědný bude za včasné a profesionální
informování občanů o dění ve městě a na úřadu.
Dlouho diskutovanou změnou je vytvoření
odboru vnitřních věcí, který bude zaštiťovat stávající činnosti odborů kanceláře starosty a odboru kanceláře tajemníka. Součástí tohoto odboru bude i přestupkové oddělení, které bude
projednávat přestupky na úseku dopravy a na
úseku správním. Vydělení přestupkové agendy
z odboru dopravy a převedení pod odbor vnitřních věcí je krok, který jednoznačně a viditelně
oddělí řešení dopravních přestupků od agend
evidence řidičů – bodového systému. Nastavený systém umožní průkaznou kontrolu práce
úředníků v této oblasti a může lépe předcházet
korupčnímu jednání.
Další změnou se agenda povolování studen
a vydání souhlasu s kácením stromů přesouvá
do pražské pobočky úřadu. Pro občany Černošic to ale žádnou změnu nepřináší. I nadále
mají možnost konzultovat žádosti v těchto oblastech, od 1. 8. na stavebním úřadu v Černošicích. Stejně tak podání žádosti bude umožněno v Černošicích, žádost pak bude předána
k nezávislému rozhodování odboru životního
prostředí do Prahy.
Dalšími změnami jsou přesunuty jednotlivé
agendy tak, aby odbor, který je řídí, byl lépe
vybaven k jejich řízení – např. činnosti Domu
s pečovatelskou službou jsou nově vřazeny
pod odbor sociálních věcí a zdravotnictví, činnost škol bude nyní metodicky řízena odborem
školství, kultury a cestovního ruchu.
Cílem je moderní instituce
Organizační změny jsou podpořeny řadou
aktivit, které mají pomoci přerodu úřadu v moderní a přátelskou instituci. Pracovníci úřadu
prochází několika projekty, které jsou financovány jak ze soukromých zdrojů, tak z Evropských dotačních titulů.
K těm nejvýznamnějším patří vybudování
technologického centra, zavedení elektronické spisové služby a ekonomického systému
– projekt financovaný z Integrovaného operačního programu. Rozvoj kompetencí úředníků
má podpořit projekt financovaný z Operačního
program Lidské zdroje a zaměstnanost. Zajímavým je i projekt týmové spolupráce a další
vzdělávací aktivity umožňující rozvoj pracovníků
úřadu.
Jsem přesvědčen o tom, že radou města
schválené změny přispějí k nastavení pružného a systémově vyváženého úřadu, který Vám
bude více oporou při řešení běžných záležitostí, ale i pomocníkem v procesech, kterými se
úřad zabývá. I nadále budu rád za každou Vaši
radu či námět, jak činnost úřadu zlepšit.
Honza Louška
tajemník úřadu
jan.louska@mestocernosice.cz

Daniela Göttelová
místostarostka
daniela.gottelova@mestocernosice.cz

Kam s tabulovým sklem, které je bílé
(transparentní), když kontejnery na bílé sklo
nemají otvor na tento druh skla?
VEŠKERÉ TABULOVÉ SKLO,
I KDYŽ JE BÍLÉ, PATŘÍ DO KONTEJNERŮ
NA BAREVNÉ SKLO.

z radnice / z vašich reakcí

Jak je to s hlukem a nočním klidem v Černošicích
Město Černošice v zájmu ochrany veřejného pořádku na svém území přijalo obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2009 o ochraně veřejného pořádku (dále jen ,,vyhláška“). Mezi činnosti, které
mohou narušit veřejný pořádek ve městě, patří
také hluk a rušení nočního klidu.
Čl. III. odst. 1, 2 a 3 vyhlášky stanoví všem
subjektům na území města Černošice povinnosti související s hlukem, hlučnými činnostmi
a nočním klidem, tyto povinnosti platí po celý
rok.
Noční klid (čl. III. odst. 1 vyhlášky) je doba
od 23.00 do 8.00 hod. V tuto dobu je každý
subjekt na území města povinen zachovávat klid
a omezit veškeré hlučné projevy způsobené jak
osobními projevy (např. křik, hlasitý zpěv), tak
hluk způsobený používáním strojů a zařízení
(např. rádio, sekačka, pila, těžká mechanizace
atd.).
S hlučnými projevy souvisí velmi často použití
různých strojů a zařízení. Zastupitelstvo města
na svém zasedání dne 28. 4. 2011 přijalo OZV
č. 2/2011, kterou se mění OZV č. 1/2009. Touto OZV došlo ke změně čl. III. odst. 2 vyhlášky,
který stanoví, v jaké době lze zařízení a stroje
produkující hluk používat:
• v pracovní dny a v sobotu
v době od 8.00 do 20.00 hod.
• v neděli a ve svátek v době
od 14.00 do 20.00 hod.

Zařízení a stroje, které můžou být zdrojem
hluku, jsou ve vyhlášce uvedeny příkladmo, jde
zejména o sekačky, pily, cirkulárky, brusky. Hluk
tak může být způsobený i jiným způsobem a jinými zařízeními.
V jinou dobu, než je doba uvedená v čl. III.
odst. 2 vyhlášky není používání hlučných strojů
a zařízení dovoleno.
V případě, že dochází k hlučné činnosti
v době, kdy je to zakázáno, je vždy dobré souseda oslovit se žádostí o ukončení hlučné činnosti.
Pokud dohoda není možná, je vhodné kontaktovat městskou policii, která věc buď vyřeší na
místě (domluvou nebo uložením blokové pokuty), anebo věc odevzdá k řešení příslušnému
správnímu orgánu, který za porušení ustanovení
OZV nebo za spáchání jiného přestupku může
uložit napomenutí nebo pokutu dle zvláštního
právního předpisu. 1)
Hluk na stavbách
V případě, že se jedná o hluk způsobený stavbou, lze kontaktovat příslušný stavební úřad (odbor územního plánování a stavebního řádu). Ve
vydávaném stavebním povolení stavební úřad
stavebníkovi standardně ukládá povinnost učinit
ochranná opatření pro práci s hlučnými mechanismy a pro provoz nákladní dopravy tak, aby
zdroje hluku byly používány v souladu s limity hluku stanovenými právními předpisy. Jde zejména

o zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného
zdraví a nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Stavební úřad stavebníky upozorňuje také na
OZV č. 1/2009 a její ustanovení o hluku.
Hluk dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví
Každý, kdo používá nebo provozuje stroje a zařízení, která jsou zdrojem hluku, je povinen všemi
prostředky zajistit, aby hluk nepřekračoval limity
uvedené v právních předpisech (zákon o ochraně
veřejného zdraví a prováděcí právní předpis).
Pro posouzení, zda došlo k překročení limitů
hluku na stavbě a hluku produkovaného stroji
a zařízeními, je nutné měření, které je oprávněn
provádět pouze držitel osvědčení o akreditaci
nebo držitel autorizace (příslušná Krajská hygienická stanice či jiný autorizovaný subjekt). V případě, že takovým měřením bude zjištěno překročení limitů hluku, zahájí orgán ochrany veřejného
zdraví správní řízení, ve kterém lze za překročení
limitů hluku uložit pokutu či jiné opatření.
Slávka Kopačková
právnička města Černošice
slavka.kopackova@mestocernosice.cz
1)	§47 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích – lze uložit pokutu do 5.000 Kč
	§ 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
– lze uložit pokutu do 30.000 Kč

Zákaz hluku v neděli

Vrážský les jako park?

Vážená redakce, dovoluji si reagovat na Vyhlášku č. 2/2011 o Ochraně veřejného pořádku
v Černošicích, která mění používání hlučných
strojů a zařízení o nedělích a svátcích. Zcela
nepochopitelně je zde povoleno používání
těchto hlučných strojů v neděli na odpolední
hodiny, a to od 14 do 20 hod. Každý slušný
člověk je zvyklý v této době odpočívat a najednou bude rušen hlukem nejen sekaček, motorových pil, cirkulárek a jiných strojů. Neobstojí,
že sekání netrvá dlouho a lze jej vydržet. Jistě
každý má zkušenost, že když začne sekat jeden, po chvíli ho vystřídá jiný a připojí se další
a další. Když se k tomu přidá motorová pila
a drtička, event. cirkulárka ... Hluk se přece
nese daleko od svého zdroje.
Jsem přesvědčena, že většina obyvatel
našeho města by uvítala, kdyby nebylo vůbec
povoleno používání těchto strojů o nedělích
a svátcích. Sobota přece není pracovním
dnem a stačí tudíž zcela k sekání, drcení
a dalším pracím produkujícím hluk. Již rozšíření dopravy a tím enormní nárůst projíždějících aut, rachotících starých náklaďáků,
stavebních strojů a v neposlední řadě obrovských kamion je i bez hlučících strojů těžko
snesitelný.
Doufám, že vedení města bude mít dostatek rozumu a přehodnotí toto rozhodnutí tak,
aby bylo možné odpočívat bez hlučení strojů
od sousedů.

Reaguji na návrh zastupitele Petra Wolfa z posledního vydání IL na přeměnu
vrážského lesíka na lesopark se zpevněnými cestami, osvětlením, lavičkami
a herními prvky, který považuji za velmi
nešťastný.
Vrážský les je jedním z posledních téměř nedotčených kousků přírody, které
máme pár kroků od svých domovů. Je
krásný hlavně proto, že je čistý a přirozený, i když už je místy narušený kácením.
Není to jen zkratka pro obyvatele Vráže
cestou na nádraží – pro spoustu lidí je
to oblíbené místo k procházkám s dětmi
i se psy a byla by velká škoda do něj zasahovat. Příroda nemůže nám lidem donekonečna ustupovat tak, jak se to děje
například na konci ulice Husovy, kde
ještě nedávno býval krásný kout přírody
s výhledem na Babku a Brdy.
Jak je možné, že za cedulí Chráněná
krajinná oblast vyrostlo nejdříve hřiště (o jehož využívání mám jisté pochyby) a nyní se tam stavějí rodinné domy?
K čemu jsou tedy hranice chráněné kra-

Anna Musilová

Chtěl bych krátce reagovat na příspěvek Katky Knišové. Můj prezentovaný názor byl čistě
osobní, stejně tak osobní jako je ten její. Jedná
se o soukromý názor jednotlivce, nikoli prezentaci názoru vedení města. Již jsem to zmiňoval

jinné oblasti? Totéž platí pro Višňovku –
ještě nedávno to byl krásný les, dnes je
tam zdevastovaná paseka s nálety a křovím, kde se při každé vichřici polámou
poslední zbytky stromů.
Jaký smysl mělo vykácení vrb a jiných
stromů u Berounky v okolí lávky, které
sloužily jako úkryt pro vodní ptactvo a teď
jsou místo nich jen metrové kopřivy?
Parky a lesoparky mají svůj smysl ve
velkých městech, kde je nedostatek zeleně. Malé město obklopené přírodou, jako
jsou Černošice, podle mě nic takového
nepotřebuje.
Nyní máme již dostatek dětských hřišť,
kde se děti mohou vyřádit. Není třeba
narušovat budováním herních prvků vyžadujících prostor a osvětlení, které by jen
rušilo drobné zvířectvo, jeden z posledních kousků čisté přírody, které v blízkém
okolí máme.
Nehledě na to, že nemalé peníze, které
by na to padly, by byly mnohem více potřeba jinde.
Katka Knišová

v předchozím článku, realizace tohoto projektu
by znamenala dlouhodobé plánování spojené
se změnou územního plánu, diskusí s veřejností
a navíc tento pozemek není ve vlastnictví města.
Petr Wolf, zastupitel (TOP 09)
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Černošické plovárny
(2)
Jak rostl zájem o pobyt v přírodě a u řeky, vznikaly další plovárny, a to na pravém břehu řeky,
v bývalých Dolních Černošicích, dnes součásti
Velké Prahy.
V roce 1929 si pronajali manželé Bohumil
a Vilemína Chvojkovi od statkáře Zdeborského
pozemek nad přívozem (dnes lávkou), na kterém provozovali první plovárnu. Lidé ze statku
posekali trávu na krmení dobytka nebo sušení
sena a letní sezona začala. Nejprve zde stál vyřazený autobus jako převlékárna a pak se začaly stavět kabiny, které si návštěvníci pronajímali
na celou sezonu a také v nich přespávali. V té
době zde nestála jediná chata a v místě dnešních tenisových kurtů bylo fotbalové hřiště, než
se přestěhovalo tam, kde je známe dnes.
Pan Chvojka, jako zkušený plavčík, vyučoval
plavání. Po jeho smrti plovárnu provozoval jeho
syn Oldřich (1917–1993) společně s matkou.
Zůstal zde i po roce 1957, kdy plovárnu převzal
Komunální podnik Praha-jih. S krásami řeky seznamoval několik generací zdejších dětí, které
učil plavat. Naučil plavat nás a za pár let i naše
děti.
Po listopadu 1989 byly pozemky vráceny
rodině Zdeborských a po velkých „tahanicích“
plovárna zanikla. Věc nepochopitelná, hraničící
se zdravým rozumem. Nikdo z toho nemá užitek a milovníci vodních sportů a přírody přišli
o kus historie Černošic.
Milena Křížová
FOTO: archiv autorky

-- Autobus-převlékárna částečně zatopený při povodni. --

-- Pan Bohumil Chvojka --

-- O občerstvení se starala paní Koušová. --

-- A tak nás pan Chvojka učil plavat. --

-- Plovárna byla na pozemku nad přívozem (dnes lávkou). --- Pohoda výletníků --

-- Po sklizni trávy pro dobytek nastala letní sezona. --
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Setkání s jubilanty
Pro jubilanty, kteří v letošním roce oslavili osmdesát, osmdesátpět, devadesát a více let, jsme
ve středu 15. června připravili v Domě s pečovatelskou službou slavnostní odpoledne. V úvodu
zaznělo několik skvělých písní z celého světa
v podání dívčí skupiny E. I. T. Voices. Poté, co
jsme společně vymysleli přípitek a připili „na
zdraví, dobrou náladu a pohyblivé klouby“, jsme
seniorům nabídli drobné pohoštění a předali
malý dárek. Předsedkyně sociální komise, paní
Hanka Řepová, pak naladila kytaru a oslavence
trochu překvapila, když z batohu vytáhla hudební nástroje i pro ně. Závěr oslavy se tedy nesl
v rytmu lidových písní, které jsme si zazpívali
za doprovodu bubínků a rumba koulí, které ve
svých rukou úžasně rozezvučeli sami oslavenci.
Pro ty, kteří se setkání nemohli zúčastnit, si
dovolím zopakovat to, co jsem popřála přítomným jubilantkám a jubilantům: „Když končí den
a večer se stmívá, obvykle rozsvítíme lampu.
Když stárneme, jako by se stmívalo a náš život se chýlil k večeru. Je důležité, abychom
pro tento náš životní večer nalezli svoji lampu

a jejím světlem svůj život projasnili. Tím světlem může být naše rodina, vnoučata, pravnoučata. Pro někoho je to možná pejsek nebo
jiné zvíře, které se mu stane na stáří přítelem.
Znám paní, která nemůže mít živé zvíře, a tak
se těší s velkými plyšáky. Není to směšné ani
hloupé, je to její „lampička“ pro chvíle, kdy jí
je smutno. Někdo si v pozdějším věku najde
zcela nového koníčka, začne studovat nebo

cestovat i přes obtíže, které jsou s těmito aktivitami v tomto věku spojeny. Přeji vám, abyste
se dokázali radovat z maličkostí, abyste kolem
sebe měli svoji rodinu a přátele, abyste jimi
byli přijímáni i v tomto pozdním věku vlídně
a s láskou.“
Daniela Göttelová
daniela.gottelova@mestocernosice.cz
místostarostka

FOTO: 3x archiv MěÚ Černošice

Aktivní senioři
Na základě impulsu paní místostarostky D. Göttelové jsme se poprvé sešli
17. prosince 2010. Řekli jsme si, že
se chceme aktivně podílet na dění
v našem městě a že budeme naše připomínky a návrhy konzultovat s radou
města, tím jsme se zapojili do projektu
Komunální plánování sociálních služeb.
Díky této spolupráci se podařilo
některé naše návrhy realizovat, např.
aby cyklotrasa nesloužila jen projíždějícím cyklistům, ale i chodcům – starým lidem k procházkám i maminkám
s kočárky a s malými dětmi, aby ve
Vrážské ulici byl obrubník na přechodu
pro chodce upraven na bezbarierový.
Všichni, kdo máte chuť se k nám přidat, přijďte mezi nás. Scházíme se dle
potřeby v pátek na Vráži v DPS (Dům
s pečovatelskou službou) – kontaktní
telefon pro zájemce o účast na schůzce 604 268 000.
za aktivní seniory
Milada Macourková

Výlet do Vlašimi
V pondělí 13. června pořádalo město Černošice již
tradiční výlet pro seniory. Tentokrát se jednalo o návštěvu města Vlašim, kde jsme navštívili Záchrannou
stanici pro živočichy, se kterou již dva roky spolupracuje náš Dům s pečovatelskou službou. Pro raněná
a jinak handicapovaná zvířata sbíráme chleba, oblečení a staré noviny.
V současné době probíhá rekonstrukce staré stanice a budují se zde nové expozice pro návštěvníky.
Zároveň probíhá výstavba stanice nové, která se
nachází za obcí Vlašim u Kupsova mlýna. Prohlédli
jsme si tedy jen kousek ze staré stanice a poslechli
si o činnosti této organizace.
Ukázali nám také mládě výra velkého – naší největší sovy, byli mu asi dva měsíce. Viděli jsme zde
krkavce velké, racka chechtavého, lysku černou,
rysa ostrovida, srnku Ejmi a mládě, kteří jsou ve stanici natrvalo, neboť není možné jejich vypuštění zpět
do přírody. Srnka Ejmi je náhradní maminkou pro
mladé srnče, které se na návrat do přírody chystá
v budoucnu. Tuto návštěvu bylo možné uskutečnit
díky tomu, že jsme s sebou měli na výletě jednoho
bývalého zaměstnance stanice. Měli jsme tak zcela
výjimečnou příležitost prohlédnout si některé pacienty a seznámit se s některými volně žijícími živočichy,
které v přírodě potkáte jen za určitých podmínek.

Po návštěvě záchranné stanice jsme se po skupinkách přemístili do jedinečného přírodně krajinářského parku doplněného množstvím romantických
staveb. Někteří z nás si prohlédli Čínský pavilon,
Starý hrad, Znosimskou bránu, Domašínskou bránu, Vlašimskou bránu, zámek a nově zrekonstruované Žižkovo náměstí.
Dále jsme cestou zpět navštívili město Benešov,
kde jsme poobědvali a prošli se po centru města.
Poděkování za krásný výlet, kterého se zúčastnilo bezmála 50 seniorů, patří městu Černošice (za
finanční podporu) a také paní Jiřině Pomahačové za
pomoc při organizování výletu.
Miroslav Strejček
pracovník sociální péče
FOTO: Miroslav Strejček
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Terénní pečovatelská služba města Černošice
Dnes je to více než tři měsíce, co město Černošice zřídilo svoji Terénní pečovatelskou
službu. Tento krok, ač nebyl zpočátku lehký,
se ukázal jako cesta správným směrem.
Terénní pečovatelská služba má dnes již 20
klientů, kterým jsou poskytovány různé služby
od dovozu teplých obědů až po pomoc s osobní
hygienou. Poskytované služby se každý měsíc
rozšiřují s ohledem na potřeby a požadavky klientů.
Před započetím služby klientovi je s ním vždy
navázán osobní kontakt, aby znal svoji pečovatelku, která se o něj bude starat. Pečovatelka
pravidelně za svými klienty dochází, aby jim pomohla řešit problémy s jejich životem a provozem domácnosti. V drtivé většině již klienti svoji
pečovatelku očekávají a její příchod vítají jako
příjemný osobní kontakt.
Terénní pečovatelská služba zajišťuje také
doprovod k lékaři, a to nejen svým klientům, ale
také obyvatelům Domu s pečovatelskou službou.
V době letních prázdnin, kdy školní jídelny
nevyvařují, bude jak klientům v terénu, tak i obyvatelům Domu s pečovatelskou službou zajištěn

dovoz teplých jídel. Dodavatelem bude Club
Kino Černošice.
I nadále Terénní pečovatelská služba nabízí
dalším klientům své služby:
• pomoc při zajištění stravy dovozem z veřejných stravovacích zařízení, jejím ohřátí a podání (možná je i příprava a podání stravy ze
surovin zakoupených dle přání klienta);
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu (podání stravy a pití, dohled
nad podáním léků, oblékání, orientace v domácím prostředí);
• pomoc při osobní hygieně;
• pomoc při použití WC;
• pomoc při základní péči o vlasy a nehty;
• pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný
úklid a údržba domácnosti);
• běžné nákupy a pochůzky (vyřízení záležitostí u lékaře, na úřadě, v lékárně, na poště
apod.)
• praní a žehlení osobního a ložního prádla (výhledově i možnost mandlování prádla);
• odvoz a doprovod k lékaři, na rehabilitaci, do
obchodu, na procházku;
• společenskou aktivizaci.

Vážení spoluobčané, bližší a podrobnější informace Vám rádi poskytnou:
Eva Matějáková, tel.: 725923777
e-mail: eva.matejakova@mestocernosice.cz
Miroslav Strejček, tel.: 608 513 111 nebo
251 177 561
e-mail: miroslav.strejcek@mestocernosice.cz
Marcela Haspeklová, tel.: 251 081 529
e-mail: marcela.haspeklova@mestocernosice.cz
Eva Matějáková
pečovatelka

FOTO: archiv MěÚ Černošice

Rekonstrukce století a mariánská pouť
Černošický kostel Nanebevzetí Panny Marie prochází postupnou
rekonstrukcí. Výsledek by však měl stát za to. Opravy takového
rozsahu se totiž nedělají častěji než jednou za století.
Vše začalo v roce 2004 opravou vnějšího pláště kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Černošicích. V důsledku havarijního stavu se vyrobil a nainstaloval zcela
nový krov nad kopulí kostela, položila nová prejzová krytina a opravila vnější
fasáda. Vnitřek kostela mezitím dále chátral.
Od ukončení prací v roce 2008 se připravovaly další plány na opravy a změny uvnitř kostela. Do teď jen na papíře. Letos se realizuje přístavba zpovědnice
a tím začíná stavební ruch. Stavební dílo se přizpůsobilo stávající architektuře
a bude ji vhodným způsobem doplňovat. Nyní začíná vrcholit intenzivní práce
na dalších opravách a úpravách, které by měly být dokončeny do jara 2012.
V červenci budeme instalovat nové elektrorozvody, provedou se nezbytné
zednické opravy. Na přelomu srpna a září pak dozná nejvýraznější změny vnitřek kostela – položením nové dlažby a vymalováním. Pořídíme nové lavice s topnými tělesy a upravíme liturgický prostor. To vše bude, dá-li Pán Bůh, završeno
instalací nového obětního stolu a pozváním pana arcibiskupa na jaře 2012.
Bohužel bude zbývat ještě mnoho práce na zajištění restaurování původního
mobiliáře, který je dřevěný a je nezbytné jej ošetřit a zrestaurovat. Můžeme hovořit o „rekonstrukci století“ v tom smyslu, že opravy a úpravy jsou tak rozsáhlé
a takového charakteru, že stavební změny podobného rozsahu probíhají ne
s větší četností než jednou za století. A věříme, že stávající úpravy jsou i pro
příští generace.
Černošická pouť i v průběhu rekonstrukce
V souvislosti s touto rekonstrukcí prosíme návštěvníky v průběhu černošické poutě, aby byli smířeni s jistým stavem „rozestavěnosti“. Máte možnost
ještě do kostela zavítat před rozsáhlými změnami.
V průběhu srpnové mariánské poutě budete srdečně vítáni a je pro vás
v kostele připraven tento program:
Sobota 13. 8. 2011
• 10.30 modlitba církve: „Ranní chvály“
• 15.00 odborný výklad o historii kostela a mobiliáře
• 19.00 koncert – Schola Gregoriana Pragensis s programem „Rosa
mystica“. Učinkují: Ondřej Maňour, Martin Prokeš, Stanislav Předota, Michal Medek, Marek Šulc, Tomáš Lajtkep, Michal Mačuha, umělecký vedoucí — David Eben. Vstupné na koncert je dobrovolné a výtěžek bude
použit na rekonstrukci kostela.
Schola Gregoriana Pragensis byla založena Davidem Ebenem v roce
18

1987. Práce souboru se soustřeďuje jednak na sémiologickou interpretaci
gregoriánského chorálu podle nejstarších neumatických pramenů z 10.–11.
století, jednak na uvádění gregoriánských zpěvů vlastní české chorální tradice včetně rané polyfonie. Díky intenzivnímu studiu středověkých pramenů
zaznívá v programech i řada unikátních nově objevených skladeb ze 13.–15.
století.
Neděle 14. 8. 2011
• 10.30 mše sv. ke Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie
• 15.00 odborný výklad o historii kostela a mobiliáře
• 18.00 na závěr poutě modlitba církve: „Nešpory“
Po oba dny bude přes den kostel otevřen pro veřejnost. V průběhu poutě
se koná velká sbírka finanční pomoci na opravy kostela. Přispět můžete přímo v kostele nebo pokud vyžadujete potvrzení o přijetí daru, tak se přihlaste
přes www.trs-farnosti.cz . Je možné také sponzorovat konkrétní nové lavice,
na kterých bude diskrétně uvedeno jméno dárce. Za všechny dary a finanční podporu srdečně děkujeme.
P. Zdeněk Skalický a Hubert Poul
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Helpíkův pohár 2011
– krajské kolo Středočeského kraje opět v Černošicích
6. května se v Černošicích
konalo již po šesté krajské
kolo soutěže o Helpíkův pohár
2011. Soutěže se účastnilo
celkem 57 škol z celého Středočeského kraje a již tradičně bylo nutné rozdělit krajské kolo
na dvě části. První část se odehrála 5. května v
Oboře Hvězda na Praze 6.
Zdravotně výchovná soutěž Helpíkův pohár
probíhá ve třech kolech - školní, krajské a celostátní. Soutěž je určena pro žáky pátých tříd
základních škol. Školní kola se konají na jednotlivých základních školách formou přednášky
s praktickým nácvikem první pomoci. Závěrečný
znalostní test rozhodne, které dvojice dostanou
šanci reprezentovat školu v krajském kole.
Krajská kola a kolo celostátní probíhají formou
branného závodu. V Černošicích vedla trasa krásným údolím řeky Berounky a soutěžící museli plnit
celkem pět zdravotnických úkolů – resuscitaci,
popáleninu, otevřenou zlomeninu s poraněním
hlavy, masivní krvácení a intoxikaci alkoholem.
Z černošického kola bojovalo o postup do finále
celkem 37 posádek z šestnácti škol. ZŠ Černošice reprezentovalo celkem pět dvojic.
Tým maskérů OS Helpík namaskoval jednotlivá zranění opravdu věrohodně. I kolemjdoucí
lidé měli pocit, že se jedná o reálná zranění.
V kombinaci s výborným hereckým výkonem figurantů z řad žáků ZŠ Černošice vypadalo vše
jako skutečné.
Součástí krajského kola byl tradičně doprovodný program ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému – Sborem dobrovolných hasičů Mokropsy, Policií ČR Středočeského
kraje a Ambulance Meditrans, s. r. o., Hasiči
učili děti zacházet s vodním dělem, proudnicemi
a připravili si pro ně projížďku člunem. Policie
předvedla své vybavení nutné k zásahu a posádka Ambulance Meditrans, s. r. o., předvedla
vybavení sanitního vozu a opakovala s dět-

FOTO: archiv OS Helpík

-- Start posádky zš černošice --

mi zásady poskytování první pomoci. Za jejich účast a ochotu moc děkujeme a jejich
pomoci si velmi vážíme.
A kdo postoupil do celostátního kola? Z prvního místa postupují žáci základní a mateřské
školy Křesetice. Dále pak základní škola Líšnice, Dobřichovice a Neveklov.
Posádky černošické školy se umístily na:
17. místě Sára Kahánková a Ada Tylová
22. místě Hana Protivová a Sára Johanovská
23. místě 	Natálie Mouchová a Natálie Gottwaldová

-- Úloha poranění ruky –
Natálie Mouchová
Zš Černošice --

FOTO: archiv OS Helpík

27. místě 	Veronika Linhartová a Timea Szipková
35. místě 	Lucie Capková a Beata Bednářová

Ceny, které si děti odnesly, věnovaly do soutěže: Všeobecná zdravotní pojišťovna Středočeského kraje, Česká spořitelna, a. s., a Emco, s. r. o.
Hlavní cenou celostátního kola je resuscitační
model věnovaný společností Mediprax CB, s. r. o.
Velké poděkování patří i paní učitelce Věře Ráblové a žákům ZŠ Černošice za pomoc s organizací.
Tomáš Stronček
OS Helpík, www.helpik.cz

FOTO: archiv OS Helpík

-- Úloha poranění ruky – Natálie Mouchová
a Natálie Gottwaldová ZŠ Černošice --
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NOVINKY V CHORUS ANGELUS
Historie dětského pěveckého sboru Chorus Angelus sahá až do roku 1983. Chorus Angelus
vždy působil v oblasti Dolního Poberouní a za
téměř třicetiletou dobu jeho existence jím prošly
již stovky dětí z našeho regionu. Sboru se podařilo úspěšně vychovat řadu zpěváků. Někteří
z nich pokračují v pěvecké kariéře jako členové různých sborů, dívčích i ženských vokálních
skupin, například v našem regionu působící
E. I. T. Voices a Brécy.
Chorus Angelus měl štěstí na talentované,
osobité sbormistry, díky kterým úspěšně participoval na prestižních soutěžích, festivalech a hudebních projektech v ČR i v zahraničí. Sbor také
pravidelně vystupoval a vystupuje na místních
kulturních akcích.
Novým sbormistrem Jiří Polívka
Během posledního roku prošel Chorus Angelus několika významnými změnami. Po šesti
letech působení odešel sbormistr Lukáš Prchal,
který předal svoji pozici Jiřímu Polívkovi. Na přelomu roku sbor opustilo několik větších dívek,
ale díky rozsáhlému náboru dětí do přípravného
oddělení přibylo přes 20 nových členů.

Sbormistrovi Jiřímu Polívkovi se podařilo během několika týdnů se všemi dětmi nastudovat
repertoár pro Velikonoční koncert a ve spolupráci s hudebníkem Arnaudem Mathieu i kvalitní
program pro prestižní černošický JAZZFEST. Na
závěr školního roku proběhl koncert „Oslavte
s námi léto“, který se konal v krásném prostředí
nové modlitebny na Vráži.

aktivity pro děti. Prioritou je rozvoj hudebního
talentu dětí radostnou a zábavnou formou.
Hledáme nové zpěváčky
Rádi přivítáme nové děti ve věku 5–15 let se
zájmem o hudbu a zpěv.
Zájemci se mohou hlásit na emailové adrese
chorus.angelus@centrum.cz nebo na telefonních číslech 724 735 955 a 602 302 561.

Výměna rodičovské rady
Začátkem měsíce června 2011 došlo ke
změně ve vedení sboru, a to k výměně rodičovské rady. Děti minu- FOTO: archiv Chorus Angelus
lé rodičovské rady sboru Chorus
Angelus již odrostly, proto bylo
vedení předáno rodičům dětí,
které jsou jeho členy v současné
době.
Nové vedení dětského pěveckého sboru Chorus Angelus v čele
s Alešem Nečesaným plánuje navázat na historii sboru a úspěšnou
práci svých předchůdců. Hlavním
cílem nové rodičovské rady je
zachování kvalitní volnočasové

Simona Pešková
Chorus Angelus

Festival DylanDays se vydařil

Švédové na Mníšku

Legendární americký skladatel, textař a zpěvák Bob Dylan oslavil sedmdesáté narozeniny. Jak oslava probíhala – a jestli vůbec – se
neví, ale 4. června se do černošického Club
Kina sjelo na dvě stě lidí a Dylanovy sedm-

V úterý 5. 7. 2011 proběhne v Mníšku pod
Brdy od 11 do 19 hodin již druhý ročník
této historické akce. Čeká vás odpoledne
plné šermířských soubojů a divadla, prohlídky zámku s unikátní výstavou panenek
zakončené velmi volnou rekonstrukcí dobytí zámku Švédy.
Akci připravilo již podruhé město Mníšek pod Brdy ve spolupráci se zámkem
Mníšek a agenturou Alotrium. Podvečerním programem bude provázet Standa
Berkovec. Vedle Alotria vystoupí v Mníšku
také černošická šermířská skupina Nevers
a dámská taneční a šermířská skupina Reginleif.

FOTO: Jan Hlaváč

desátiny oslavili v rámci jedenáctého ročníku
festivalu DylanDays.
Černošice festival hostily poprvé, a dokonce se staly spolupořadatelem. Na venkovní a vnitřní scéně se nejen s Dylanovými songy vystřídali písničkáři Jan Sobotka
a Bublajs a kapely Acoustic Noise Band, Old
Wave Band a Ivan Hlas Trio.
Večer byl završen jam session organizovanou skupinou Naslouchejte hlasu vypravěče, po boku frontmana Jana Hlaváče se
u mikrofonu objevili Bohouš Josef, Zdeněk
Hříbal, Bohouš Zatloukal a Vladimír Dvořák.
Vzhledem k velkému zájmu publika je
pravděpodobné, že příští ročník DylanDays
proběhne opět v Černošicích. Pořadatelé
mají smělý plán: protáhnout festival na dva
dny a otevřít na různých místech obce několik scén.

Více informací najdete na:
www.alotrium.cz
(red)

Jan Hlaváč
FOTO: Jan Hlaváč

foto: Marie Blumentrittová DHŠ Rebel
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Ohlédnutí za festivalem Jazz Černošice 2011
Vážení přátelé umění, jazzu a dobrého vkusu, šestý ročník mezinárodního jazzového
festivalu Jazz Černošice máme úspěšně
za sebou a již teď se můžete těšit na ročník sedmý, který se bude konat ve druhé
polovině května roku 2012.
Letošní ročník navštívilo opět úctyhodné množství diváků, jejichž počet překročil
devět set. Kromě tradiční produkce v Club
Kinu byla návštěvníky festivalu velmi kladně přijata Open Air scéna v Centru Vráž,
kterou proto příští rok hodláme nejenom
zachovat, ale ještě rozvíjet. Stejně tak se
u diváků s velmi kladným ohlasem setkala
jazzová snídaně na zahrádce restaurace
Bolleta, kde ve zcela nejazzovém čase
zněla jazzová hudba. Již teď máme v souvislosti se znovuotevřením přívozu pod
kazínskou skálou pár nápadů, jak ročník
2012 opět obohatit, ale o tom až někdy
příště.
Všem platícím i neplatícím divákům
děkujeme za návštěvu, znovu děkujeme
všem sponzorům a městu Černošice za finanční podporu a těšíme se na vás v roce
2012.

FOTO: archiv O.S. Jazz

FOTO: archiv O.S. Jazz

FOTO: archiv O.S. Jazz

Za O. S. Jazz Michal Strejček

Dětský den v Dobřichovicích
II. ročník dětského dne uspořádal Diagnostický
ústav v Dobřichovicích a Dětský domov v Letech v prostorách svých venkovních sportovišť
v sobotu 4. června 2011. Dopoledne plné soutěží, her a výtvarných dílen tak předcházelo velké středověké slavnosti, kterou byl v Dobřichovicích průvod Karla IV.
Slavnost jsme zahájili vystoupením Aerobic
clubu ze Všenor vedeného Katkou Černou
a Taneční skupiny Proměny ze Řevnic řízené
Ivou Zrostlíkovou. Své umění předvedly také
děti z Klubu malých dobrovolných hasičů
z Řevnic pod taktovkou Martina Ryšavého. Pro
zvídavé děti byla připravena prezentace techniky hasičského sboru z Řevnic a záchranářů
z Asociace samaritánů České republiky.
K radosti organizátorů měla akce u veřejnosti
ještě větší úspěch než loni a program potěšil
nejen děti z dětského domova a diagnostického ústavu, ale také více než dvě stovky dětí
z Dobřichovic i okolních obcí, které dětský den
s rodiči navštívily.

chůdy, překážková dráha, kuželky, hod hasičskou hadicí na cíl nebo střelba vodou na cíl. Po
úspěšném splnění úkolu děti dostávaly razítka
do kartičky, kterou obdržely u vchodu do areálu. Sladké i věcné odměny je pak čekaly po
nasbírání určitého počtu razítek.
Vyvrcholením zábavy a překvapením pro děti
byl přílet a přistání dvoumístného ultralightu.
Svým vlastním vrtulníkem přiletěl na hřiště pan
Krejčí z Berouna a jeho stroj se ihned ocitl
v obležení zejména kluků a přítomných tatínků.
Líbily se i dílničky
Úspěch slavily rovněž rukodělné dílničky.
Děti si mohly vymalovat vlastního trpaslíka a dle
ohlasů se v některých rodinách o trpaslících
mluvilo už od loňska, kdy v této dílně bylo stále

plno... Děti si mohly odnést také vlastnoručně
vyrobené zápichy do květináčů nebo vybarvené polotovary z keramiky. Novinkou byla výroba barevných šneků z opravdových ulit. Kromě cen ze soutěží tak většina dětí odcházela
i s vlastními výtvory.
Doplnit vydanou energii bylo možné u stánku
se sladkými i slanými výrobky připravenými klienty občanského sdružení SLUNCE z Unhoště. Díky tak patří nejen jim, hasičskému sboru
z Řevnic, Asociaci samaritánů ČR a vystupujícím skupinám, ale i panu Krejčímu, stejně jako
všem ostatním, kteří se na přípravách a organizaci dětského dne podíleli.
Pokud jste dětský den navštívili, věříme, že
se vám s námi líbilo, a pokud ne – budete vítáni
zase příští rok!
-mvFOTO: archiv DD Lety

Co si děti všechno vyzkoušely
Svoje dovednosti si mohly děti vyzkoušet na
mnoha sportovních stanovištích a ve výtvarných
dílničkách. Pro nejmenší byl připraven hod do
terčů „klauna“ a „šneka“, přetahování lanem
nebo házení kroužků na cíl či veleúspěšné závody v potápěčských ploutvích. Starší děti se
vyřádily při střelbě na cíl fotbalovým míčem,
driblinku nebo hodu do basketbalového koše.
U všech měla obrovský úspěch nejen velká
trampolína, ale i lezecká stěna, na kterou se
stály fronty. Pestrou nabídku doplnily tradiční
21
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Zprávy
ze Sokola
Květen je v Sokole ve znamení župních přeborů.
V sobotu 14. května pořádala župa Jungmannova v Příbrami přebor ve
všestrannosti žactva, dorostu a dospělých. Sešlo se na něm 157 závodníků z 11 jednot. Černošice zde byly zastoupeny 20 závodníky a naše
výprava byla v počtu závodníků třetí nejpočetnější. Závodilo se v atletice, gymnastice a šplhu.
Atletika zahrnuje podle kategorií běh na 50,
60 a 100 m, hod krikeťákem (dorost a dospělí
vrh koulí), skok daleký a vytrvalostní běh (podle
kategorií 300 až 1500 m). Gymnastický čtyřboj
žákyň tvoří prostná, kladina (lavička), přeskok
a hrazda. Mladší žáci mají prostná, kruhy, hrazdu a přeskok, starší navíc ještě bradla. Všechny
disciplíny je třeba odzávodit v jediném dni, což
klade na závodníky nemalé nároky.
Naši borci se, podobně jako v minulých letech, neztratili. Jakub Fara získal zlatou medaili
v atletice, stříbrnou v gymnastice a bronzovou
ve šplhu, Jaroslav Lžičař zlatou v gymnastice.
Vojtěch Kratochvíl vybojoval zlatou medaili v atletice a bronzovou v gymnastice, Jan Suchánek
zlatou v gymnastice, Miroslav Lžičař bronzovou
v gymnastice. Z žákyň byla nejúspěšnější Julie
Farová, v atletice získala zlatou medaili.

Do sokolské všestrannosti patří také plavání,
tento závod byl již v lednu v Hořovicích. Kdo splnil všechny disciplíny, byl zařazen do celkového
hodnocení všestrannosti a dva nejlepší z každé
kategorie postupují do přeboru ČOS, což je závod na úrovni mistrovství republiky. Podmínky
celkového závodu všestrannosti splnili z naší
jednoty 4 žákyně a 5 žáků. Do přeboru ČOS se
kvalifikovali Jakub Fara a Vojtěch Kratochvíl, náhradníci jsou Jaroslav Lžičař a Jan Suchánek.
Cvičení pro radost
Pro potěšení obyvatel Domu s pečovatelskou
službou zacvičily děti ze skupiny rodiče a děti
17. května v parčíku u DPS. Děti s velkým elánem
ukázaly, jaká říkadla cvičíme a na závěr jsme se
vydováděli při cvičení s padákem. Akce se moc
líbila, děti jsou vždy roztomilé a hezkou atmosféru vytvářelo sluníčko i prostředí parčíku s hebkou
travičkou.

FOTO: archiv TJ Sokol Černošice

Seniorky ve Štúrovu
Poslední týden května jezdí každoročně výprava seniorek naší jednoty do Štúrova na Slovensku. Zde v termálním areálu Vadaš celý týden
pilně cvičíme ve vodě i v tělocvičně, plaveme,
vyhříváme se v teplé vodě i na sluníčku, chodíme na výlety pěšky i na kolech a po večerech si
s chutí zazpíváme při kytaře.
Hanka Fořtová
starostka TJ Sokol Černošice

FOTO: Josef Chalupník

FOTO: archiv TJ Sokol Černošice

FOTO: Josef Chalupník

E. I. T. Voices tentokrát v noci (muzejní)
V sobotu 11. 6. děvčata z E. I. T. Voices vystoupila
v doprovodném programu Pražské muzejní noci
v Národní galerii ve Šternberském paláci, kde se
nachází Sbírka starého evropského umění.
Několika skladbami z 15. až 18. století obohatila komentované prohlídky uměleckých děl přímo
v prostorách galerie a na nádvoří paláce pak děvčata připravila několik bloků písní a skladeb různých žánrů.
Všechna vystoupení byla odměněna bouřlivým
potleskem a byla jistě milým zpestřením pro několik stovek malých i velkých návštěvníků, kteří tento
večer strávili v pražských muzeích a galeriích.
Do Pražské muzejní noci se letos zapojilo celkem 34 muzeí a galerií a nám udělalo velkou radost, že jsme mohli být u toho.
Michaela Voldřichová
E. I. T. Voices
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FOTO: archiv E. I. T. Voices
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„Umění pro každého“ – cyklus přednášek a koncertů v ZUŠ Černošice
Audiovizuální přednášky jsou ojedinělým projektem v celé republice, jsou celé promítané, artefakty jsou přesně časovány na hudbu citlivě vybranou k uměleckým dílům.
Při hudebních prezentacích si tak mohou posluchači odpočinout od výkladu. Spojují
výtvarné umění, hudbu, dějiny...
Tento jedinečný cyklus přednášek a koncertů vznikl v dramaturgii občanského sdružení
ProKultura, které se vyprofilovalo při ZUŠ Černošice v r. 2010. Jeho členy jsou realizátorky
přednášek a pedagogové ZUŠ – Hana Bláhová,
Jana Vavřínková, Michaela Šlesingerová a Jitka
Jandáková spolu s předsedkyní sdružení Kateřinou Malmstedt. Na přípravách se podílejí také
žáci ZUŠ a jejich rodiče.
Audiovizuální přednášky jsou určené všem
milovníkům umění. A také dětem. Právě jim jsou
přizpůsobeny hodinovou délkou trvání a rovněž
způsobem prezentace. V každém školním roce
je připravena soutěž pro děti, která probíhá
v rámci celého cyklu. Pro nejlepší jsou odměnou knihy o umění a CD s klasickou hudbou.
V rolích umělců
Realizátorky začaly velmi vtipně uvádět přednášky v rolích umělců, o kterých se hovoří, dále
je prokládat pěveckými a tanečními výstupy.
„K naší radosti jsou přednášky i koncerty tak navštěvované, že přestává dostačovat kapacita sálu
ZUŠ Černošice (zhruba 70 osob) a uvažujeme
o modlitebně Církve bratrské na Vráži, kde je velmi vstřícné vedení,“ uvedla Hana Bláhová.
A její kolegyně Jana Vavřínková ji doplňuje:
„Jako vyučující a také výkonní umělci se snažíme
přivést mládež, ale i další širší veřejnost k poslechu živé hudby na koncertech. V Čechách je
dlouhá umělecká tradice a výjimeční umělci. Vyhledáváme a zveme vynikající interprety klasické
hudby, snažíme se jim dát odpovídající honorář
a také si tím získat publikum, které na tolika místech dnes mizí. Chceme zde oživit vážnější umění
v nové formě (pomocí osobního uvádění se zajímavostmi o skladatelích a skladbách), založit tradici
v podobě fungujícího celoročního cyklu akcí.“

FOTO: Petr Kubín

Co jsme viděli v tomto školním roce
V březnu tohoto roku sdružení ProKultura představilo s velkým úspěchem houslistu
R. Hraničku a klavíristu V. Máchu s komponovaným programem sestaveným sdružením spolu
s interprety nazvaným Tmavomodrý svět, kde byl
mimo jiné připomenut Jaroslav Ježek a některé jeho písně. Po úspěchu tohoto koncertu se
organizátoři rozhodli pro „Tmavomodrý svět II.“
pravděpodobně v r. 2013 s uvedením více populárních písní i děl klasické hudby J. Ježka.
Novou sezónu odstartuje baroko
Příští sezóna 2011/2012 se ponese tematicky v duchu baroka a žen umělkyň. Jako první
je 22. 9. 2011 na programu koncert „Baroko v hudbě a tanci“ ve složení barokní příčná
a zobcová flétna, housle, viola, violoncello, cembalo, kde posluchači nejen uslyší hudbu v podání vynikajících interpretek souboru Baroque
Blond Ensemble, které se zabývají interpretací
staré hudby na repliky barokních nástrojů, ale
i interpretací barokního tance. Posluchači uvidí
v živém podání základní barokní tance i s dobovým kostýmem, to vše v malebném prostředí zahrady ZUŠ Černošice.
Dále čeká na posluchače 25. 10. 2011 audiovizuální přednáška „Baroko v české krajině“, 29. 2. 2012 audiovizuální přednáška
„Ženy v impresionismu“, 20. 3. 2012 koncert „Žena v hudbě II.“, 17. 5. 2012 audiovizuální přednáška „Baroko a duchovno“.
Pro bližší informace mohou zájemci navštívit
web http://prokultura.blogspot.com či napsat
na e-mail: prokultura@seznam.cz.
Tento cyklus mohl vzniknout díky finanční
podpoře Pražské plynárenské, a. s., Města

-- Zleva: R. Hranička, V. Mácha --- Audiovizuální přednáška –
na hudbu B. Martinů tančí M. Šlesingerová. --

FOTO: Miroslav Jílek

Černošice a ZUŠ Černošice, dále Květinářství
Robert Záhorský, které dodává květiny na veškeré akce. Občanské sdružení ProKultura všem
děkuje za podporu myšlenky.
Dana Jakešová
editorka IL
redakce@mestocernosice.cz

Když se tančí, hraje a maluje….

FOTO: Tomáš Kratochvíl

Málokterý kulturní zážitek na vás zapůsobí výtvarným, hudebním a tanečním zpracováním
naráz. V Černošicích se to povedlo dětem ze
Základní umělecké školy v rámci jarního koncertu, který se konal 23. 5. 2011 v prostorách nové modlitebny sboru Církve bratrské
na Vráži.
Větší a architektonicky zajímavý prostor
dal možnost vyniknout tanečnímu souboru
Pramínek. Lidová muzika a tanec v jejich podání působily radostně, harmonicky a hravě.
Početný doprovod muzikantů nadchl a zaujal
zajímavým složením z řad starších i mladších
žáků, pedagogů a rodičů.
Koncert žáků ZUŠ představil jednotlivce
i hudební seskupení od nejmenších začínajících muzikantů a muzikantek až k výkonům,
které získaly ocenění v okresních a krajských
kolech přehlídek.

Program byl obohacen o instalaci výstavy
výtvarného oddělení ZUŠ. Ocenění se dočkali malíři, kteří Černošice a Všenory reprezentovali až v dalekém Hongkongu.
A tak tedy divák, který přišel, se měl doopravdy na co dívat a co poslouchat.
Závěrem paní ředitelka ocenila nejen žáky,
ale i pedagogy, kterým patří zasloužený dík.
Z pohledu rodičů, jejichž děti navštěvují ZUŠ
deset let, před učiteli smekáme, neb za obrazy, hudbou a tancem je vidět obrovská práce, tvořivost a hlavně lidskost přístupu.
Ještě jednou děkujeme a těšíme se na
další setkání s dětmi, pedagogy, muzikou,
tancem a obrazy.
Alžběta Kratochvílová,
členka školské komise
Dáša Daňková,
rodič

23

kultura

Hrátky s králem aneb Jak proběhla cesta Karla IV. na Karlštejn
FOTO: archiv MěÚ Černošice

FOTO: archiv MěÚ Černošice

FOTO: archiv MěÚ Černošice

Pestrobarevný průvod, koňské spřežení a odvážní rytíři doprovázeli krále Karla IV., který se vydal se svou manželkou Eliškou
na hrad Karlštejn, aby tam dle tradice uložil říšské korunovační
klenoty. Černošický Park Berounka onoho odpoledne žil očekáváním příchodu královské družiny a děti si krátily chvíle hrou.
Sokolové i skauti malým dětem postavili do cesty množství překážek, které bylo potřeba přeskočit, přelézt, ale raději nepodlézt. Jak se za dávných časů střílelo z muškety nebo křesadlovky
a co musel učinit rytíř, aby získal přízeň královny, ukázali dětem
střelci skupiny Nevers a rytíři císařské gardy Alotrium.
Zpívání a tancování Pramínku se již stalo tradiční součástí kratochvíle, kterou černošičtí pro Karla IV. připravili. Hrátky velkých
i malých, které se letos konaly již popáté, začínají tradičně na
Pražském hradě ve svatovítské katedrále a končí na hradě Karlštejn, kam průvod dorazí vždy druhého dne.
A jak to vypadalo v Černošicích letos? Podívejte se na fotografie.
Milena Kozáková, Odbor kultury
milena.kozakova@mestocernosice.cz

FOTO: archiv MěÚ Černošice

FOTO: archiv MěÚ Černošice

FOTO: archiv MěÚ Černošice

Šlechtické kratochvíle
aneb Císařský večer

Zveme vás na letošní mariánskou pouť, která se uskuteční ve dnech 13. až 14. srpna. Sejdeme se tradičně
u černošického kostela. Budou pro vás připraveny pouťové atrakce, šermíři, pohádky pro děti, divadlo a mnoho
dalších černošických i přespolních umělců, kteří se budou střídat na pódiu vedle kostela.
Nejen černošické výtvarníky a prodejce bych rád upozornil na možnost stánkového prodeje na řemeslném
jarmarku. Bližší informace získáte na odboru kultury, tel.:
251 641 116 a 602 200 817 nebo na e-mailu.
Pavel Blaženín
Odbor kultury
pavel.blazenin@mestocernosice.cz

FOTO: archiv MěÚ Černošice

Černošická mariánská pouť

Hrad Karlštejn ožívá nočními prohlídkami s císařem
Karlem IV. Noční prohlídky se konají 13. července
a také 3. srpna od 19.00 do 23.00 hodin v rámci
projektu Oživlé památky. Vstupné: 250 Kč, snížené
150 Kč.
Na 20. července jsou potom na Karlštejně připraveny večerní prohlídky s překvapením. Začínají
ve 20.30, 20.45 a ve 21.00. Vstupné: 170 Kč,
snížené 110 Kč.
Rezervace na tel.: 311 681 617, nebo možnost
zakoupení vstupenky na internetu – www.hrad-karlstejn.cz.
(red)
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12.7.
út
LETNÍ
KINO

OSLAVA KONCE ŠKOLNÍHO ROKU

ČER

VEN

VSTUP: 50,- Kč

První Hot Summer Night se stálicemi černošické taneční scény
DJ Bundou a Vóďou. Soutěž o nejzajímavější vysvědčení ...

EC

20:00
hod

CONTAMINATION + HOSTÉ
VSTUP: 50,- Kč 20:00
hod
Přijďte se pobavit na crossover / metal-core večírek. O hudbu se postará
v kině historicky osvědčená kombinace kapel Proximity & Contami Nation.
Můžete se těšit na hudbu alá Soilwork, In Flames s prvky progresivního metalu
v podání pražské kapely Proximty.
Contami Nation místo toho sázejí na perfektní zvuk, míchání moderních žánrů,
prolínání a češtiny s angličtinou, v neposlední řadě na pestrost nástrojů a zvuků.

VSTUP: 70,- Kč

19:30
hod

NUDA V BRNĚ ČR / 2003 režie: V. Morávek komedie 95 min VSTUP: ZDARMA 21:00
Hrají: Kateřina Holánová, Jaroslava Pokorná, Petr Jeništa, Jan Budař, Marek Daniel ... hod
Dva mladí - Standa a Olinka se seznámí na sportovní olympiádě.
Protože bydlí každý jinde (Olinka v Brně a Standa v Hlubúčkách), píší si každý
den. Po roce této dopisové známosti napíše Olinka Standovi : "Stando, přijeď
v sobotu na večeři a pokud budeš chtít, můžeš tady i spát." Do tohoto okamžiku
vkládají oba velké naděje. Jenomže ještě nikdy s nikým nespali. Nastupují rady
"Jak na to". Začínají se odvíjet i příběhy dalších postav: Jarda - Standův bratr
ho učí jak nasadit ochranu a ukazují si spolu v lékařském atlasu ...
ZUMBA

Zábavné pravidelné cvičení v rytmu Zumby s cvičitelkou Petrou.

VSTUP: 50,- Kč

20:00
hod

SAMOTÁŘI ČR / 2000 režie: D. Ondříček komedie 103 min
VSTUP: ZDARMA 21:00
hod
Hrají: Jitka Schneiderová, Saša Rašilov nejml., Labina Mitevska, Ivan Trojan ...
Sedm mladých lidí prožívá v průběhu několika dní události, které radikálně
ovlivní jejich budoucí život. Rozhlasový moderátor malého pražského rádia Petr
se rozchází se svou dlouholetou přítelkyní Hankou. Tu chce získat pro sebe
neurotický doktor Ondřej, který dívku už léta pronásleduje svou vtíravou
pozorností. Ondřejova manželka Lenka si však odmítá připustit, že by otec
jejích dětí mohl zradit jejich úhledný maloměšťácký život.

10.7. FANTOMAS FR / 1964 režie: A. Hunebelle komedie 105 min VSTUP: ZDARMA 16:00
hod
ne
Hrají: Jean Marais, Louis de Funès, Mylène Demongeot, André Hunebelle ...
SENIOR Fantomas, záhadný netvor s ocelovou tváří terorizuje Paříž. O jeho skutečné
existenci jsou však stále pochybnosti, neboť ho dosud nikdo na vlastní oči
KLUB nespatřil.
Prvním hostem tajuplného Fantomasova paláce se nedobrovolně stane
novinář Fandor, který napsal o netvorovi senzační článek. Fantomas potrestá
tuto troufalost osobitě: vezme na sebe Fandorovu podobu a spáchá fantastickou
loupež. Později si nasadí i masku komisaře Juvea, který se již dlouho neúspěšně
snaží Fantomase dopadnout.

9.7. TANEČNÍ PÁRTY
so
První prázdninová párty v Clubu Kino.
DANCE Celý večer Vás bude bavit DJ Syndrom + host.

CVIČENÍ

6.7.
st

5.7.
út
LETNÍ
KINO

LIVE

2.7.
so

DANCE

1.7.
pá

kultura

ČR / 2003

režie: D. Ondříček

103 min

VSTUP: 50,- Kč

komedie

16.7. WHITE PÁRTY
so
První párty na bílo v Černošicích!
Letní hity + soutěže + zajímavé akce ... Bílé oblečení vítané.
DANCE Hrají
DJ Bunda + DJ Voďa.

19.7. JEDNA RUKA NETLESKÁ
út
LETNÍ
KINO

20:00
hod

21:00

20:00
hod

19:30
hod

hod
Hrají: Jitka Schneiderová, Saša Rašilov nejml., Labina Mitevska, Ivan Trojan ...
Standa je smolař. Osud ho smýká životem a on si to nechá líbit. Zrovna ho
pustili z vězení a on věří, že se karta obrací. Jeho bývalý šéf Zdeněk mu totiž
něco dluží a Standa si konečně může splnit to, po čem snil. Jenže potká Ondřeje.
To je ještě větší trotl než Standa. Jejich smůla se násobí a to nemůže dopadnout
dobře. Zdeněk má manželku Sandru a dvě děti. Manželka je přísná, spolehlivá
a ekologická. Děti jsou hodné, učí se a hrají si. Všechno se daří.
VSTUP: ZDARMA
Než potká Standu a Ondřeje

20.7. ZUMBA
VSTUP: 70,- Kč
st
Zábavné pravidelné cvičení v rytmu Zumby s cvičitelkou Petrou.
CVIČENÍ

22.7. VIDEOTÉKA
VSTUP: 60,- Kč
pá
Zahraje DJ Tom v podobě dnes velmi oblíbených videoték.
DANCE Přijďte se pobavit a zatančit si na rokové a popové oldies pecky.
26.7.
út
LETNÍ
KINO

VSTUP: 50,- Kč

20:00
hod

KNOFLÍKÁŘI ČR / 1997 režie: P. Zelenka komedie 102 min VSTUP: ZDARMA 21:00
hod
Hrají: Pavel Zajíček, František Černý, Michaela Pavlátová, Jan Čechtický ...
Film sestávající ze šesti povídek, které většinou černě humornou, ironickou,
mnohdy i trpce hořkou formou vyprávějí o jednom dávném prokletí, lidské
nevěře, podivných úchylkách, nečekaném zázraku i pokryteckém odpuštění.
Mají svou vlastní vypointovanou stavbu, specifickou atmosféru i způsob
zpracování, a přesto jedna druhé předává motivy vzájemně spolu komunikující
a pozorující tytéž věci z různých úhlů.

29.7. DJ PAJA
pá
DANCE

DISCOBOLOS, účinkuje: DJ PABLO NUDO aka DJ SUNPAJA.
DJ známý z pražského Divadelního baru Paláce Akropolis a letních festivalů
v exkluzivním celonočním dj setu.
Provede Vás napříč hudebními styly jako jsou např. NU DISCO, HOUSE, FUNK
a NU SWING.

16:00
31.7. FANTOMAS SE ZLOBÍ FR / 1965 režie: A. Hunebelle komedie 94 min
hod
ne
Hrají: Jean Marais, Louis de Funès, Mylène Demongeot, André Hunebelle ...
SENIOR Pronásledování rafinovaného Fantomase přivádí tentokrát komisaře Juvea,
novináře Fandora a jeho snoubenku Helenu do Říma, kam je svolán významný
KLUB vědecký
kongres. Hvězdou tohoto kongresu má být profesor Lefebvre, vědec
zabývající se výzkumem v oboru hypnózy. Jeho objevy jsou tak převratné,
že se dá předpokládat, že Fantomas bude mít o stařičkého vědce zájem a postará
se o jeho zmizení. K únosu skutečně dojde, ačkoli určit toho pravého profesora
je pro komisaře Juvea úkol nelehký.
VSTUP: ZDARMA

KAŽDÉ ÚTERÝ VEČER

LETNÍ KINO

NA ZAHRÁDCE CLUBU KINO

Club Kino, Fügnerova 263, 252 28 Černošice - tel.: 251 640 397
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Nové knížky v Městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BARTHEIME, Donald: Mrtvý otec – tragikomický příběh;
ČEPELKA, Miloň: Bezdětný otec a syn – psychologická novela v níž se stárnoucí bezdětný
muž vydá hledat své potomky z umělého oplodnění;
FRANCIS, Dick: Křížová palba – detektivní příběh z dostihového prostředí;
HARAN, Elizabeth: Místo na slunci – romantický příběh z Austrálie;
KALLENTOFT, Mons: Zimní oběť – skandinávská detektivka;
KHOURY, Raymond: Spása templářů – historický román, pokračování knihy Poslední templář;
KLÍMA, Ivan: Loď jménem Naděje – soubor
tří próz;
KOONTZ, Dean: Záblesk – strhující boj o samu
existenci lidstva;
KRAUS, Ivan: Vedlejší nebe – humorný román;
LANCASTER, Jen: Nádherně tlustá – román
nejen pro ženy o tom, je–li několik kil navíc na
překážku nebo naopak mohou nositelku zdobit;
RALSTON, Aron: 127 hodin – Aron Ralston,
hlavní hrdina a autor v jedné osobě – nadšený
horolezec se vydává na výpravu do utažských
kaňonů, kde ho při rutinním sestupu skalní průrvou uvězní balvan, který mu přišpendlí ruku ke
stěne. Dramatický příběh z kaňonu;
RÝZNEROVÁ, Eva: Říkal jsi mi ti amo – knížka
je současně milostným románem, cestopisem
i kuchařkou;
SEMSANDBERG, Steve: Chudí v Lodži – podle kritiků nejlepší švédský román za posledních
30 let. Osudy několika židovských rodin v období 2. světové války odehrávající se v malém
lodžském ghettu, kam nacisté soustředili neuvěřitelných dvě stě tisích Židů. Lodžské ghetto se
pod německou okupací od svého zřízení v roce
1940 postupně mění v koncentrační tábor;
SZCYGIEL, Mariusz: Udělej si ráj – je kniha
o současném Česku. Je to subjektivní záznam

z autorových častých návštěv Česka v posledních deseti letech, vypráví o tom, co Poláka –
čechofila fascinuje na dnešní české společnosti
a kultuře;
VIEWEGH, Michal: Další báječný rok – zajímavá osobní kronika roku 2010 přinášející nebývale detailní portrét našeho nejznámějšího
spisovatele.
Naučná literatura:
BÖTIG, Klaus: Kypr – průvodce. Objevte, čím
žije ostrov ve východním Středozemí. 10 míst,
která nesmíte vynechat spolu s atlasem a popisem výletů;
HODGKINSON, Tom: Líný rodič – v knize
autor představuje převratný a přitom přirozený
přístup k výchově dětí. Vychází z prosté, ale
geniální myšlenky D. H. Lawrence, že nejlepší
věc, kterou pro své děti můžeme udělat, je nechat je na pokoji. To samozřejmě neznamená
zanedbávat je;
LEWANDOWSKI, Norbert: Rumunsko – cestovní atlas po Rumunsku;
ŠKVÁROVÁ, Věra: 77 výletů s dětmi přes
hranice – kniha je určena pro každého, kdo
hledá inspiraci k zajímavým výpravám s dětmi
do málo prozkoumaných míst přes hranice státu k našim nejbližším sousedům. Nabízí 77 tipů
na jednodenní výlety do Polska, na Slovensko,
do Rakouska a do Německa – a to čistě turistické, ale i poznávací;
TOMALÍK, Marek: Nepál – výpravná plnobarevná publikace. Vydejte se prostřednictvím
knihy do opravdové Mekky horolezců, na vynikající turistické stezky, které vedou pod nejvyššími štíty, přes vesničky izolované od zbytku
světa;
VILÍMKOVÁ, Olga: Učitelkou v Peru – autorka popisuje život horských indiánů ve vesničce Pucamarca distri Chinckero departamento
Cusco. Líčí jejich každodenní činnosti v průběhu jednoho roku, tak jak je zažila. Vzpomíná
na školní hodiny, drobné příběhy s dětmi a na
některé výlety;

Čtete rádi anglicky psané knížky?
Pokud ano v černošické knihovně můžete vybírat z 620 titulů. Jedná se převážně
o beletristickou literaturu – romány, thrillery,
detektivky. Najdete zde například knížky:
•	Sandra, Brown: HELLO, DARKNESS –
psychothriller;
•	Khaled Hosseini: KITE RUNNER – dramatický životní příběh afghánského spisovatele odehrávající se koncem 20. století
v Afghánistánu a USA;
•	P. D. James: THE MURDER ROOM –
detektivka;
•	Mark Twain: Tom Sawyer – zrcadlový
text pro mírně pokročilé. Zrcadlový text
vám přináší napínavý příběh jak v českém, tak anglickém jazyce. Na levé straně je původní text, na pravé jeho překlad
do češtiny.
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•	Půjčit si zde můžete starší čísla časopisu
National Geographic. Časopis přináší
reportáže z různých koutů světa, které jsou
doprovázeny fotografiemi výjimečné kvality.
•	Pro naše nejmenší čtenáře máme připravena dvojjazyčná leporela: Kam rádi chodíme a Co rádi děláme, Angličtinu v říkadlech – knihu doplněnou CD využijí hlavně
rodiče s dětmi, učitelé MŠ a ZŠ, vedoucí
kroužků či táborů.
Těšíme se na vaší návštěvu a nezapomeňte, že čtení knížek v angličtině je určitě tou nejlepší pomůckou při zdokonalování se v jazyce
a číst svého oblíbeného autora v originále příjemným čtenářským zážitkem.
Šilhánková Irena
knihovnice
knihovna@mestocernosice.cz

Pro děti a mládež:
AWDRY, W.: Percy má pravdu – leporelo;
CALLERY, Sean: Divoký západ – encyklopedie přináší fascinující a poučné nahlédnutí do
temných hlubin rozlehlého a neklidného amerického Západu;
FLANAGAN, John: Hraničářův učeň. Císař Nihon – Džinu – fantasy literatura 10. díl;
FRANCKOVÁ, Zuzana: Valčík na rozloučenou – román pro dívky;
HUBER, Annette: O statečném rytíři Hubertovi – první čtení;
JELÍNKOVÁ, Hanka: Obrázkové čtení;
KINNEY, Jeff: Deník malého poseroutky. Psí
život – 4. díl;
Piráti z Karibiku – Na vlnách podivna – filmový příběh;
SKÁLOVÁ, Alžběta: Pampe a Šinka – poetický příběh o dvou roztomilých postavičkách
zrozených z chmýří pampelišky a ocásku lišky.
Oceněno Magnésií literou 2011 – Litera za knihu
pro děti a mládež.
Otevírací doba v knihovně:
Pondělí: 9.00–11.30;
Středa: 9.00–11.30;
Čtvrtek: 		
Pátek: 9.00–11.30

12.30–18.00
13.00–19.00
12.30–16.00

naše telefonní číslo: 251 641 501,
naše e-mailová adresa:
knihovna@mestocernosice.cz, on-line katalog
knihovny najdete na webových stránkách města:
www.mestocernosice.cz nebo na webových
stránkách knihovny: www.naseknihovna.cz/
cernosice

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali paní
Hance Jelínkové, autorce půvabné dětské
knížky Obrázkové říkanky, kterou věnovala
naší černošické knihovně. Veselá knížka potěší hlavně naše nejmenší návštěvníky. Obrázkové čtení, kde podstatná jména nahrazují
obrázky, patří u našich malých čtenářů a jejich
rodičů k nejoblíbenějším. Jsou také výbornou
a především zábavnou pomůckou pro procvičování a obohacování slovní zásoby u dětí.
Irena Šilhánková
knihovnice
knihovna@mestocernosice.cz

Prázdninový provoz
Městské knihovny
v Černošicích
Knihovna bude z provozních důvodů uzavřena
od 18. 7. 2011 do 29. 7. V ostatní dny bude
normální provozní doba. Přejeme všem našim
čtenářům ničím nerušenou dovolenou plnou
pohody, sluníčka a příjemných chvil strávených
nad knížkami.

kultura + inzerce

Mníšecká pouťová neckyáda
V neděli 17. července začíná ve 14 hodin na Zadním Rybníku v Mníšku pod Brdy zábavná přehlídka všech možných i nemožných plavidel,
kostýmů a nápadů – Mníšecká pouťová neckyáda. Patříte-li tedy mezi
příznivce dobré zábavy, soutěží a nebojíte se vody, pak neváhejte
a zapojte se s jakýmkoliv plavidlem do druhého ročníku této akce.
Nebo se můžete zúčastnit jen jako diváci. Ani tak se nudit nebudete.
Připraven je také doprovodný program: lanové aktivity, aquazorbing,
skákací hrad, zahraje Třehusk… Pro všechna plavidla mají organizátoři připraveny ceny.
(red)

Středověká slavnost na zámku
ve Všeradicích
Celý den je koncipován jako blok jednotlivých vystoupení, která budou probíhat od 10.00 do 18.00 v zámeckém areálu Všeradice.
Program bude zahájen průvodem, který začne v 10 hod. u kostela sv.
Bartoloměje ve Všeradicích a projde vsí až do zámeckého areálu. Zde
bude připraven takový program, aby si přišli na své jak děti, tak dospělí.
Diváci uvidí vystoupení kejklíře, dobových kapel, dobové vojenské ležení i s funkční kuchyni, dobového kováře i další řemesla a mnoho dalších
zajímavostí. Večer proběhne secvičená bitva šermířů, včetně soubojů a bitevní taktiky.
Vstupné: dospělí 130 Kč, děti 80 Kč, rodina (2+2) 340 Kč
Další informace najdete na: www.galerie-dobromila.cz
(red)

Letní kino
Club Kino Vás zve na novinku této sezóny - letní promítání kultovních českých filmů na zahrádce. První promítání je 28. 6. a pak
dále pokračuje každé úterý celé prázdniny. Přehled filmů najdete
na našich stránkách www.clubkino.cz.
za Club Kino
Petr Niklová

Od 1. 7. 2011 bude zahájen

provoz CZECHPOINTU
na pracovišti odboru Technických služeb,
Topolská 660, Černošice
v úředních dnech
pondělí a středa od 7.00–17.00 hodin.

inzerce

Hledám pomocnici v domácnosti,
chůvu (dítě 5 let) a zahradníka
na půl/celý úvazek v Černošicích.
Prosím volejte 602 365 175 Humlová
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