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Černošický advent
Čtyři adventní zastavení na významných místech Černošic,
čtyři setkání s hudbou, zpěvem a tancem. Před námi jsou
zastavení III. a IV., při nichž zapálíme zbývající svíčky na
věnci a zahřejeme se živým představením a horkým nápojem. Začátky jsou v 17.00, vstupné dobrovolné.
11. 12.
III. neděle adventní, Mokropeská kaplička
sv. Václava / Pramínek
18. 12.
IV. neděle adventní, modlitebna Církve bratrské v Černošicích / Betlémské překvapení
Třetí neděli poputuje adventní věnec do
Mokropes. U kapličky sv. Václava děti z Pramínku zatančí a zazpívají s kapelou koledy z Valašska.
Poslední neděle adventní nás zavede na Vráž

do modlitebny Církve bratrské. O chystaném
překvapení se dále můžete dočíst v samostatné
pozvánce na straně 22.
Většina z předvánočních akcí je určena jak
dospělým, tak dětem, dvě setkání však především dětem. V sobotu 10. 12. v Domě s pečovatelskou službou pořádá o. s. Spolu Dětské
vánoční dílny, od 14.00 budou pro děti připraveny rozmanité materiály k vyrábění vánočních ozdob a jiných dekorativních drobností.
Budete moct vyzkoušet ubrouskovou metodu
na svíčky, vytvářet ozdoby z korálků a vlny, péct
a zdobit perníčky. Při práci se můžete posilnit

Uzávěrka příštího čísla (IL leden)
je již v pátek 9. 12. 2011.

připraveným občerstvením (vstupné 100 Kč/
rodič + dítě).
I malé a nejmenší děti zveme na večerní procházku se světýlky (přineste si svíčku ve sklenici od zavařeniny). V úterý 13. 12. v 17.30 se
vydá Průvod sv. Lucie ze zahrady ZUŠ k černošické lávce, kde do řeky několik světýlek
vypustíme.
O dalším prosincovém programu se dozvíte
uvnitř IL, na plakátech Černošického adventu
a na stránkách města www.mestocernosice.cz
v kalendáři akcí.
Eva Bachiri, členka kulturní komise

Příští zasedání zastupitelstva se koná
ve čtvrtek 26. 1. 2012 od 19 hodin v Club Kinu.
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Jednou větou...
• Helena Langšádlová s ohledem na svoji vytíženost prací v Poslanecké sněmovně odstoupila z funkce černošické zastupitelky a její místo
zaujal Patrik Rech, původně trojka kandidátky
TOP 09 v loňských komunálních volbách.
• Na obvinění z nedávné tiskoviny ODS jsme
zveřejnili reakci pouze na webu vecicernosicke.cz, protože podle názoru všech zastupitelů
za Věci černošické i členů rady města takovýto
styl k věcné veřejné diskuzi nepřispívá; jinak
jsme kdykoliv připraveni k diskuzi na každém
zastupitelstvu, skrze příspěvky do Informačních listů i osobně.
• Přes 3/4 návštěvníků městského webu v anketě vyjádřilo zájem, aby zasedání zastupitelstva byla živě přenášena webovou kamerou
přes internet – zvážíme náklady a pokusíme se
to v budoucnosti zrealizovat.
• Zastupitelstvo schválilo přijetí úvěru na pořízení 2 nových automobilů a 1 radaru s nočním
viděním pro naši městskou policii – jedním
vozem se nahradí stará Škoda Fabia se čtvrt
milionem najetých kilometrů, druhý představuje nutné doplnění vozového parku v souvislosti s rozšířením činnosti MP do oblasti Vestce
a okolních obcí; splátky úvěru i veškeré další
náklady jsou plně kryté penězi, které Černošicím za tuto službu zaplatí příslušné obce.
• Česká pošta po půlročním zkušebním režimu natrvalo potvrdila novou provozní dobu
stanovenou dle žádosti vedení města a na základě průzkumu návštěvnosti s tím, že v sobotu
dopoledne bude otevřeno stejně jako ve všední dny, tj. 8–11, odpolední hodiny zůstávají
denně od 13.30, po/st/pá do 18h, út/čt do
17h; žádost města o kapacitní posílení bohužel vyslyšena zatím nebyla.
• Se zapojením architektů hledáme vhodné
řešení centrální části ulice Komenského a veřejného prostoru u kostela Nanebevzetí Panny Marie – rekonstrukce proběhne s využitím
evropské dotace ve výši 9,5 mil. Kč v příštím
roce.
• Z oficiálních statistik vyplývá, že mobilní telefon má v Černošicích nejméně 95 % občanů,
nižší, zhruba poloviční penetrace, je jen u ob-
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-- Helenu Langšádlovou (TOP 09) vystřídal v zastupitelstvu Patrich Rech (TOP 09). --

čanů nad 75 let; nadále za nejefektivnější způsob komunikace města pro důležitá upozornění a pozvánky na kulturní akce považujeme
SMS rozhlas; počet registrovaných odběratelů
stále roste; pro ty ostatní připravujeme další
rozšíření obecních vývěsek a Informační list
zavedl přehledný kalendář kulturních akcí.
• Byly zpracovány projekty a podány žádosti
z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj na rekonstrukci ulic Berounská, Mostecká,
Chebská, Lermontova a V Mýtě.
• V Club Kinu proběhla veřejná prezentace
a diskuze o tom, zda rekonstruovat místní komunikace na úvěr v horizontu tří let nebo je
opravovat postupně; rozhodnout v této věci by
mělo zastupitelstvo 1. prosince – tj. v době,
kdy se toto číslo IL bude již roznášet do schránek.
• Od půli října do půli listopadu městská policie opakovaně měřila rychlost na desítce různých ulic města; během 38 hodin měření zjistila a řešila 25 přestupků; pouze v 7 případech
byla naměřena rychlost mírně přes 60 km/h;
všem ostatním děkujeme za ohleduplnou jízdu.
• Připravuje se žádost o dotace na zateplení
budovy ZŠ v Komenského ulici, nákup čis-

Novinky ve vlacích PID od prosince 2011
Nový jízdní řád, který začne platit 11. prosince
2011, přinese na železnici v Praze a okolí několik
zlepšení. Změna, která se týká přímo Černošic:
Linka S7 (Úvaly – Praha – Beroun)
U spojů linky S7 ve směru Úvaly – Praha je
prodloužen provoz na konci ranní špičky, naopak
v odpolední špičce je provoz zahájen později.
Vlaky linky S7 ve směru Úvaly jsou zpravidla vedeny z výchozí stanice Řevnice, naopak ze směru Úvaly jsou nadále vedeny zpravidla do cílové
stanice Beroun.
S platností nového jízdního řádu vlaků PID, byl
dokončen proces značení vlakových linek v rámci Pražské integrované dopravy. Ke stávajícím 17
linkám „S“ přibývá od prosince 2011 dalších 13
vlakových linek. Tím došlo k očíslování všech
vlaků Pražské integrované dopravy v návaznosti na systém Eska*) v Praze a okolí. Celkem

bude tedy od 11. 12. 2011 v provozu 30 vlakových linek PID.
Čísla vlakových linek pomohou cestujícím
v lepší orientaci při cestování – stejné číslo mají
vždy vlaky v totožné trase. Vlaky PID se tak díky
linkovému číslování ještě více přiblížily k ostatním
druhům dopravy v Praze a okolí (metro, tramvaje,
autobusy, přívozy). Podle čísel vlakových linek
mohou cestující lépe dohledat například zastávkové jízdní řády nebo trasy jednotlivých vlaků
v dopravních schématech.
Nové zastávkové jízdní řády i schémata a mapy
uvedené v informačních materiálech PID a na webových stránkách www.ropid.cz obsahují nově
očíslované vlakové linky od platnosti nového jízdního řádu 11. 12. 2011.
*) Páteř Pražské integrované dopravy
Alena Šedivá

ticího a kropicího vozu pro technické služby
a zdravotní prořez zeleně na městských hřbitovech.
• Rada města schválila bezplatné využívání
městských vývěsek a webu města pro pozvánky na neziskové, charitativní a podobné akce
místních sdružení a občanů; plakáty k vyvěšení
je potřeba přinést na úřad, který je orazítkuje
a sám zajistí vyvěšení; smyslem rozhodnutí je
neúčtovat v těchto případech standardní poplatek 10–15 Kč na den; neorazítkované plakáty na vývěskách budou i nadále považovány
za nelegální výlep a průběžně odstraňovány.
• Na 17. listopadu jsme vyvěsili vlajku a zavřeli
úřad.
• Hasičská jednotka si v rámci přípravy na
zimní sezónu nechala udělat generální opravu
vozu Liaz a raftů a předložila radě návrh na zakoupení protipovodňových pytlů; z finančních
příspěvků některých občanů, kterým hasiči
při povodních v lednu 2011 ochránili majetek
odčerpáním vody z velké laguny u jejich nemovitostí, byly zakoupeny nové hadice.
• Přeji Vám příjemné vánoční svátky.
Filip Kořínek, starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz
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Rekonstrukce komunikací: jak probíhala veřejná prezentace
Na veřejnou prezentaci a diskuzi, která se na toto téma konala 14. listopadu,
přišlo o dost méně lidí, než na zářijové setkání na téma zvýšení daně z nemovitosti.
Zřejmě proto, že od jara připravovaný záměr rekonstrukce komunikací na úvěr byl
celkem podrobně představen již na zářijovém veřejném setkání a následně také
v říjnovém čísle IL. O jeho schválení má hlasovat zastupitelstvo 1. prosince, tj. již
po uzávěrce tohoto čísla…
let, v nichž se realizace předpokládá, a rovněž
časový harmonogram dalších kroků, bude-li záměr zastupitelstvem schválen.
Prvním krokem by byla příprava zadávací dokumentace pro výběrové řízení na poskytnutí
úvěrového rámce, dalším na zpracování projektové dokumentace. Po zpracování projektů
jednotlivých ulic (s výjimkou těch, kde půPostupně
Na úvěr
jde o prostou obnovu
Délka výstavby
15 nebo více let
3 roky
svrchní asfaltové vrstvy) by následovalo seCelkové náklady* 137 mil. Kč
83 mil. Kč
tkání s jejich občany,
Ztráta vlivem
54 mil. Kč
aby se s projektem
degradace
mohli seznámit. Tepra nutné údržby
ve poté by proběhlo
výběrové řízení na
Roční náklady
7,5 mil. Kč (stavebním firmám) 7,5 mil. Kč (splátky úvěru)
stavební firmy (objem
prací by byl rozdělen
* Celkové náklady obsahují cenu rekonstrukce ulic zvýšenou o vliv degradace (na základě podrobného propočtu jednotlivě pro každou ulici)
na několik částí, aby
a o zvýšené náklady na údržbu sjízdnosti (opravy výtluků). Výpočet je
byla zakázka dostupproveden v dnešních cenách, tj. bez uvážení růstu cen staveb. prací,
ná i středně velkým
inflace a úroků.
firmám a v konkurenci se minimalizovaly
Na prezentaci byl také předložen návrh roz- ceny). Tam, kde je to potřebné, by rekonstrukdělení všech ulic určených k rekonstrukci do 3 ci ulice předcházela obnova vodovodu (jen výNa setkání byl nově prezentován podrobný
výpočet ekonomické výhodnosti rekonstrukce
poškozených a prašných komunikací v krátkodobém horizontu 3 let s využitím úvěru proti variantě jejich postupné opravy a výstavby financované přímo z vlastního rozpočtu a rozložené
v delším čase (15+ let).
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-- Veřejná prezentace záměru rekonstrukce komunikací
proběhla v poklidné atmosféře. --

Strategické priority města a jejich
předpokládané financování
Strategická priorita
ČOV, vodovody, kanalizace
Pozemky pod ZŠ – sport. a veř. prostor
Centrum Černošic (býv. stavebniny)
Sport. hala (tělocvična)
Mateřské školky
Městský úřad, knihovna, služebna MP
Sál, lávka, vchod/šatny ZŠ, hasičárna aj.
Rekonstrukce místních komunikací

Předpoklady financování
Vodné a stočné, dotace na ČOV z OPŽP
Směna/dar, úz. plán, mokrop. statek
Směna za část pozemků Na Pískách
Dotace MŠMT, koncese, rozpočet
Vápenice z dotace + úvěr, zachování Topolské
Současné pozemky a budovy – přeskupení
Rozpočet města v dosavadní výši
Navýšení daně z nemovitosti, dotace

www.mestocernosice.cz/projekty-a-dotace/strategicke-zamery
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jimečně i částí kanalizace) – tj. i zde případně
zpracování zadání, projektu, výb. řízení, smlouvy…
Pro první rok (2012) navrhujeme přijetí úvěru
na max. 40 mil. Kč. Pokud by zastupitelstvo na
podzim 2012 rozhodlo, že se v projektu nebude dále pokračovat, budeme do konce svého
volebního období schopni splatit takovou část,
že město předáme se stejnou výší závazků,
jako jsme jej převzali. O případném navýšení
zadlužení se tedy bude de facto rozhodovat
až za rok, a to již na základě reálných výsledků
a přesnějších informací, např. o dalším vývoji
ekonomické a rozpočtové situace.
Tento text byl napsán 17. listopadu, 14 dní
předtím, než zastupitelstvo rozhodlo, zda ano,
nebo ne…
Filip Kořínek, starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

Je jasné, že nejen na případnou
rekonstrukci komunikací, ale i jakoukoliv jinou problematiku existují
různé názory, souhlasné i kritické.
Pokud chcete k nějakému tématu vyjádřit ten svůj, ať je jakýkoliv, pošlete
jej do uzávěrky časopisu na e-mail
redakce@mestocernosice.cz. Délka
příspěvků do rubriky Z vašich reakcí
by měla být do cca 1800 znaků včetně mezer.
Dana Jakešová, editorka IL

z radnice

Pojištění města o 37 % levnější než dřív

Po velmi úspěšné elektronické aukci na výběr nového
mobilního operátora zrealizovalo město Černošice
v říjnu další neméně úspěšnou e-aukci pod názvem
„Pojištění města Černošice a jím zřízených příspěvkových
organizací“. Pojištění města tak díky tomu bude
na příští dva roky o 37 % levnější. Přepočteno na peníze,
město zaplatí na pojistném o 450.000 Kč méně.
Pro hodnocení nabídek město Černošice opět využilo možnosti elektronické aukce, což je on-line výběrové řízení na dodavatele. K realizaci e-aukce byl využit aukční systém PROe.biz společnosti NAR
marketing.
Předmět veřejné zakázky byl s ohledem na co nejširší zastoupení
potenciálních dodavatelů rozdělen do tří částí:
• První část pod názvem "Pojištění majetku města Černošice a jím
zřízených organizací" zahrnující živelní pojištění, pojištění strojů
a strojních zařízení, pojištění odcizení a vandalismu, pojištění skel
a pojištění přepravy cenností;
• Druhá část pod názvem "Pojištění obecné odpovědnosti za škodu"
zahrnující kromě obecné odpovědnosti škodu způsobenou třetím
osobám rovněž připojištění odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem (např. v souvislosti s provozem školních jídelen nebo
jídelen zařízení města Černošice), připojištění odpovědnosti za
škodu na věcech zaměstnanců, návštěv, žáků, připojištění za věci
převzaté a užívané, připojištění čistých finančních škod, připojištění osobnostní (nemajetkové) újmy, připojištění regresů zdravotních
pojišťoven pro zaměstnance, připojištění regresů orgánů nemocenského pojištění;
• Třetí část pod názvem "Pojištění motorových vozidel" zahrnující
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla,
havarijní pojištění, doplňkové pojištění skel a úrazové pojištění dopravovaných osob.

vyhrála o 1 Kč. Je tedy vidět, že jsme pro pojišťovny velmi zajímavým
klientem.
Dosud mělo město Černošice a jím zřízené organizace uzavřeno 15
pojistných smluv s různými pojišťovnami (Allianz pojišťovna, a. s., Česká
pojišťovna, a. s., Generali pojišťovna, a. s., Hasičská vzájemná pojišťovna, Kooperativa pojišťovna, a. s., Uniqua pojišťovna, a. s.). Celková
hodnota pojistného činila přibližně 600.000 Kč ročně. Vysoutěžené nabídkové ceny tak pro město Černošice a jím zřízené organizace znamenají úsporu přibližně 37 %, což za dvouleté smluvní období představuje
úsporu v celkové výši 450.000 Kč.
V současné době město připravuje další elektronickou aukci, tentokrát
na dodavatele plynu a elektrické energie pro objekty ve vlastnictví města
i jeho příspěvkových organizací. Město si i od této aukce slibuje úspory,
i když nebudou pravděpodobně tak velké, jako tomu bylo u předchozích
dvou aukcí.
Petra Hlavičková
odbor investic a správy majetku
petra.hlavickova@mestocernosice.cz

Jak to proběhlo
Výběrové řízení proběhlo ve dvou kolech. První kolo se uskutečnilo
dne 18. 10. 2011, kdy se soutěžila druhá a třetí část, přičemž druhé
části se zúčastnili tři uchazeči a třetí části se zúčastnilo pět uchazečů.
Druhé kolo se konalo o pár dnů později, 21. 10. 2011, kdy se soutěžila první část pojištění, které se zúčastnilo pět uchazečů.
Uchazeči se mohli zúčastnit všech nebo jen některé ze tří částí veřejné zakázky. Nabídky byly hodnoceny pro každou část předmětu
zakázky zvlášť podle nejnižší nabídkové ceny.
Výsledky e-aukce
Vítězem první části – „Pojištění majetku města Černošice a jím zřízených organizací“ se stala UNIQUA pojišťovna, a. s., s nabídkovou
cenou ve výši 180.834 Kč.
Vítězem druhé části – „Pojištění obecné odpovědnosti za škodu“ se stala UNIQUA pojišťovna, a. s., s nabídkovou cenou ve výši
94.996 Kč.
Vítězem třetí části – „Pojištění motorových vozidel“ se stala Allianz
pojišťovna, a. s., s nabídkovou cenou ve výši 99.626 Kč.
Tato elektronická aukce byla opravdovým bojem zúčastněných
pojišťoven, neboť vítězná pojišťovna po několikátém snižování ceny
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Slevy na jízdném v Praze pro jednotlivé věkové kategorie
S ohledem na některé nepřesné informace podávané prostřednictvím médií
bychom rádi informovali o současném systému slev na jízdném na linkách
Pražské integrované dopravy na území hlavního města Prahy.
Jednotlivé i časové jízdné v plné výši platí zejména dospělí cestující vyjma
studentů a seniorů, ale i cestující, kteří neprokážou nárok na jednu z nabízených slev. S ohledem na postupný přechod na elektronické jízdné a také
kvůli potřebné evidenci počtu poskytnutých slev je logické, že většina slev
se váže na vlastnictví opencard. Opencard umožňuje cestujícím nejen využívat zvýhodněné jízdné, ale při splnění určitých podmínek opravňuje cestující
v některých věkových kategoriích také k bezplatné přepravě.
Slevy se v Praze poskytují v různé výši těmto věkovým kategoriím:
• děti do 6 let (bezplatná přeprava, ve vlacích PID platí odlišné podmínky
dané tarify železničních dopravců)
• děti od 6 do 10 let (bezplatná přeprava za splnění určitých podmínek)
• děti od 10 do 15 let (bezplatná přeprava za splnění určitých podmínek)
• junioři od 15 do 19 let (sleva na časovém jízdném za splnění určitých
podmínek)
• studenti od 19 do 26 let (sleva na časovém jízdném za splnění určitých
podmínek)
• senioři od 60 do 65 let (sleva na časovém i jednotlivém jízdném za splnění určitých podmínek)
• senioři od 65 do 70 let (bezplatná přeprava za splnění určitých podmínek)
• senioři nad 70 let (bezplatná přeprava, ve vlacích PID za splnění určitých podmínek)
U každé věkové kategorie platí určité podmínky pro uznání slevy a některé
slevy se vztahují pouze na časové jízdné. Od 1. 2. 2012 dojde ke změně
u kategorie od 6 do 10 let, kde budou podmínky sjednoceny s kategorií od
10 do 15 let. Tato úprava je již zakotvena v Tarifu PID platném od 1. 7. 2011.
Stručný přehled slev a podmínek pro jejich uznání přináší přiložená tabulka. Podrobné a úplné znění, které je vždy určující, pak uvádí Tarif PID, který
je zveřejněn na webových stránkách www.ropid.cz nebo www.dpp.cz.

Přehled slev a požadavků pro jednotlivé věkové kategorie
věk
výše slevy
čím je nutné se prokázat
do 6 let 100 %
Není třeba prokazovat nárok. Ve vlacích PID
platí odlišné podmínky dané tarify železničních
dopravců.
od 6
100 %
Do 31. 1. 2012 průkazkou s fotografií, jmédo 10 let
nem, příjmením a datem narození, ověřenou
jejím vydavatelem právnickou osobou nebo
také opencard s nahraným platným „Dokladem o nároku na bezplatnou přepravu na
území hl. m. Prahy“ (za 120 Kč).
Od 1. 2. 2012 pouze opencard s nahraným
platným „Dokladem o nároku na bezplatnou
přepravu na území hl. m. Prahy“ za 120 Kč.
od 10
100 %
Opencard s nahraným platným „Dokladem
do 15 let
o nároku na bezplatnou přepravu na území
hl. m. Prahy“ za 120 Kč.
od 15
cca 50 %
Opencard.
do 19 let na časové jízdné
od 19
cca 50 %
Opencard a potvrzení o studiu.
do 26 let na časové jízdné
od 60
cca 50 %
Opencard u časového jízdného; u jednotlido 65 let na časové
vého jízdného opencard s nahranou aplikací
i jednotlivé jízdné „Průkazka PID Senior“ (cena aplikace 0 Kč)
nebo papírovou Průkazkou PID Senior (cena
za vystavení průkazky 20 Kč).
od 65
100 %
Opencard s nahraným platným „Dokladem
do 70 let
o nároku na bezplatnou přepravu na území
hl. m. Prahy“ za 120 Kč.
od 70 let 100 %
Občanským průkazem nebo identifikační
průkazkou PID (cena za vystavení průkazky
20 Kč) nebo opencard s nahranou aplikací
„Senior 70+“ za 20 Kč (aplikace „Senior 70+“
povinná ve vlacích PID).
poznámky:
– věkové kategorie: platí vždy ode dne narozenin uvedeného věku do dne předcházejícího narozeninám uvedeného věku
– výše uvedené slevy neplatí na lince AE (Airport Expres)

Vzkaz do hospody – o úvěru na silnice
(Tento text je mírně upravenou verzí mé nedávné komunikace s jedním známým; ve
chvíli, kdy ji v IL čtete Vy, už je nejspíš známé rozhodnutí zastupitelstva v této věci ze
zasedání 1. prosince.)
Ahoj Filipe, jen bych tě chtěl upozornit, že
jsem byl účasten bouřlivé diskuse v hospodě, kde se všichni shodli na tom, že je úplná
blbost, že si Černošice budou brát úvěr 100
mil. na stavbu silnic. Důležité bylo, že o tom
nikdo nevěděl vlastně nic konkrétního, ale
všichni to kritizovali. Myslím, že byste to
měli nějak více odkomunikovat, aby nevznikaly takové šumy. Vím, že to nemáte lehké,
a i když o tom také nic nevím, tak jsem se
vás snažil hájit.
Ahoj, díky za zprávu, ale nevím moc, co víc ještě
pro to udělat. Napsal jsem dlouhý článek do IL
(říjnové číslo), udělal jsem 2 veřejné prezentace
(v září bylo přes 100 lidí, teď asi třetina – pozvánky jsou na vývěskách a jdou SMS rozhlasem asi
na 600 čísel, teď byla i na titulce IL). Řešilo se
to několikrát veřejně na zastupitelstvu, na komisích, zastupitelé to probírají s lidmi ve svém
okolí. Už dlouho visí materiály na webu, odkaz je
přímo na homepage.
Díky, že jsi nás hájil. Opravdu nejsme banda
pitomců... – už rok tady makáme, tomuhle záměru jsem osobně věnoval za poslední půlrok
stovky hodin, desítky jednání, přemýšlení ve dne
v noci... Lidi to bohužel někdy berou jako „úvěr
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na 100 milionů na asfaltování“ a někteří si asi
myslí, že nevíme, co děláme.
Zkratkovitě je to takto: ano, navrhuji vzít úvěr
na výstavbu a opravy komunikací, protože ty ulice se rozpadají, a když to nezastavíme, možné
vyřešení tohoto dlouholetého problému se ještě více zkomplikuje, a protože teď to je levný...
Dnes by těch 17 km ulic, kterých se to týká, stálo
cca 100 mil. Kč.... – když to ale budeme dělat
„jen“ za 7 mil. Kč ročně postupně (to budeme
mít od 2012 navíc ze zvýšené daně z nemovitosti), tak se nám rozpadnou takovým způsobem,
že to nakonec bude jen degradací a dražší údržbou nejméně o 50 mil. víc a hlavně si na to ještě
budeme muset tak 15–20 let počkat, resp. je
ve hvězdách, jestli se to vůbec někdy udělá....
Ono to totiž taky, mimo jiné, není vůbec legrace takový proces připravit, udržet tah na branku,
dělat to transparentně a chytře, aby to bylo za
dobré ceny... Všechny to máme propočítané
přímo pro každou ulici. Dneska jsou ceny stav.
prací a bankovních úvěrů nízko... – to je jeden
z důvodů, proč to udělat teď – před dvěma roky
se tu stavělo za 2.000 Kč/m2, letos jsme stavěli
za 1.100 Kč… Jestli se ceny za pár let vrátí nahoru, bylo by to ještě o mnohem víc než těch 50
mil. korun navíc. Takže nám prostě vychází, že
je výhodnější těch 7 milionů ročně, které na to

budeme v rozpočtu mít, dát na splátky úvěru za
urychlenou rekonstrukci než je investovat přímo
ještě mnoho let.
Každopádně návrh zní – vzít nejdřív úvěr
max. 40 mil. (!) na rok 2012, udělat cca 7 km
ulic a na podzim, resp. v zimě za rok rozhodovat o pokračování... – pokud nebude dobrá
situace nebo dobré výsledky a ukončíme to,
tak na konci volebního období předáme město
dalším se zhruba stejnými závazky, jaké jsme
převzali my.... A to by za současné rozpočtové
krize a bez prodeje majetku (narozdíl od našich
předchůdců) byl velmi dobrý výsledek... Taky
budeme řešit, jestli se na všechny ostatní priority daří shánět a dávat peníze tak, jak to teď je
naplánované (ČOVka a vodovod, tělocvična pro
školu a další). Jen pokud se potvrdí předpoklady
dobrých cen, ekonomické stability světa atd.,
rozhodneme se pokračovat i v 2013 a 2014...
Komunikace jsou tu obecně považované za
velký problém už dlouho. Na velký problém nebývají jednoduchá řešení, a ta jen trochu složitá samozřejmě mají svá rizika a u lidí vyvolávají
různé odezvy. Nečekám ani v nejmenším, že by
náš návrh všichni podporovali... – stačí mi, když
jej podporují ti dobře informovaní a když vím, že
jej připravujeme maximálně zodpovědně a opatrně. Bohužel v hospodě se jaksi postaru, snad
na základě špatných zkušeností, asi a priori
předpokládá, že na radnici sedí někdo, kdo za
ten rok nepochopil ani to, co nám v hospodě je
naprosto jasné za pět minut... ;-)
Měj se hezky a díky za zpětnou vazbu.... Když
budete chtít, přijdu někdy do hospody za Vámi...
Filip

z radnice

Představujeme Městský úřad Černošice
Odbor technických služeb
Odbor technických služeb nezajišťuje zdaleka jen údržbu a úklid města,
jak by se podle názvu mohlo zdát. Strojové vybavení technických služeb
může využít v případě potřeby i každý občan. Jednotlivé stroje a kontejnery
je totiž možné si za úplatu zapůjčit. Do areálu technických služeb můžete
také odkládat nebezpečný odpad a bioodpad. Pod tento odbor spadá rovněž
správa a údržba hřbitovů a zcela netradičně i kontaktní místo CzechPointu.
Technické služby jsou odloučeným pracovištěm
městského úřadu, sídlí v Topolské ulici. V budově
odboru technických služeb najdete, jak již bylo
zmíněno, kontaktní místo CzechPointu. Toto
pracoviště bylo zřízeno teprve nedávno. Je využíváno především občany Mokropes, kterým tak
odpadá mnohdy složitá cesta do Riegrovy ulice
nebo na poštu. Můžete zde získat výpis z katastru
nemovitostí, výpis z obchodního, živnostenského, trestního či insolvenčního rejstříku, výpis bodového hodnocení řidičů, zřídit datovou schránku
a využít i další služby, které CzechPoint nabízí.
Správa a údržba hřbitovů
Další službou, kterou vykonává náš odbor, je
správa a údržba hřbitovů. Vedeme zde agendu
spojenou s pronájmem hrobových míst. Uzavíráme smlouvy na pronájmy nových hrobových
míst, obnovujeme stávající smlouvy a vyřizujeme
poplatky s touto činností spojené.
Možnost pronájmu strojového parku
Odbor technických služeb disponuje strojovým parkem. Obyvatelé města nebo firmy si zde
mohou za úplatu zapůjčit jednotlivé stroje nebo
kontejnery. V případě zájmu o zapůjčení je třeba
kontaktovat vedení odboru a v předstihu nejméně
tří dnů si domluvit datum a hodinu přistavení a rozsah požadovaných služeb. Také je potřeba před
zapůjčením techniky sepsat závaznou objednávku, která je součástí fakturace. Všechny stroje
a jejich služby jsou zapůjčovány včetně obsluhy.
Kam s odpady
V areálu technických služeb se nachází sběrné místo. Občané sem mohou přivézt bioodpad,
který ukládají do připravených kontejnerů, ale
i tzv. nebezpečný odpad. Jedná se o barvy a různé chemikálie, vyřazené lednice, pračky, myčky,
televizory, počítače a další drobné elektrospotřebiče. Tato služba je pouze pro občany trvale
bydlící a chataře a je bezplatná. Sběrné místo je
otevřeno v pondělí a středu od 7.00 do 17.00 hodin a v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.
Často se setkáváme s dotazy občanů, kam
mají umístit velkoobjemový odpad (např. nábytek,
matrace apod.). Za tímto účelem je organizována
2x ročně, vždy na jaře a na podzim, akce velkoobjemové kontejnery. Informace o termínu
a místech konání jsou s předstihem zveřejněny na
webových stránkách města i v Informačním listu.
Podnikatelé mají povinnost každoročně uzavírat na našem odboru smlouvy týkající se likvidace
separačních odpadů ze svých provozoven.

Úklid a údržba města
Odbor technických služeb má 15 zaměstnanců, kteří zajišťují pořádek v obci.
Jedná se o údržbu a úklid komunikací včetně zimní údržby. Jsou prováděny opravy výtluků
a překopů, opravy nezpevněných povrchů štěrkováním, údržba, opravy a čištění silničních vpustí na místních pozemních komunikacích a úpravy
povrchových vodotečí. Dále obnovujeme, opravujeme a udržujeme příslušenství pozemních
komunikací.
Staráme se o dětská hřiště a sportoviště, provádíme zde pravidelné kontroly a údržbu.
Vyrábíme, udržujeme a opravujeme lavičky
a zařízení občanské vybavenosti na veřejných
prostranstvích.
Ve spolupráci s odborem dopravy a městskou
policií zajišťujeme dopravní značení svislé i vodorovné na místních komunikacích. Provádíme také
jeho instalaci, opravy a údržbu.
Pečujeme o veřejnou zeleň, pravidelně sečeme trávu podél komunikací a na veřejných prostranstvích, z důvodu bezpečnosti odstraňujeme
zeleň přesahující z pozemků soukromých vlastníků na městské komunikace.
Staráme se o úklid města, provádíme strojní čištění komunikací, veřejných prostranství
a chodníků i s ručním dočišťováním, úklid sněhu,
zajišťujeme pravidelný svoz odpadků a doplnění
sáčků na psí exkrementy k odpadkovým košům,
úklid hřbitovů a pravidelný odvoz hřbitovních odpadků. Současně také provádíme údržbu pomníků v obci.
Pomáháme při přípravě akcí pořádaných městem.
Naše činnosti jsou různorodé a je jich hodně.
Černošice jsou velmi rozlehlou obcí a může se
stát, že některé nepořádky neodhalíme včas.
Proto vítáme podněty občanů a snažíme se ve
spolupráci s nimi o to, aby se nám všem zde dobře žilo.
Těšíme se na shledanou a přejeme krásné prožití vánočních svátků.
Najdete nás na adrese:
Topolská 660, Černošice
Úřední hodiny:
v pondělí a ve středu od 7.00 do 17.00
v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 7.00 do 11.00
Kontakty:
tel. 251 64 11 83
e-mail: technicke@mestocernosice.cz
Renáta Petelíková
renata.petelikova@mestocernosice.cz

Změna svozu
bioodpadu
v zimních měsících
V zimní sezoně 2011–2012 dochází rozhodnutím vedení města ke změně ve svozu bioodpadu, a to takto:

prosinec 2011
svoz pouze 7. 12. a 14. 12.
leden 2012
svoz odpadá
únor 2012
svoz odpadá
Od 1. března 2012
bude svoz bioodpadu probíhat
opět každou středu.
K odstranění bioodpadu lze využít
i sběrného místa v OTS,
Topolská 660
pondělí a středa 7.00 – 17.00 hod
sobota 8.00 – 12.00 hod
Bližší informace na tel. čísle: 251 641 183
Renáta Petelíková
odbor technické služby
renata.petelikova@mestocernosice.cz

Upozorňujeme,
že 21. 12. 2011
budou na webu města
vyhlášeny granty
pro rok 2012
pro oblasti kultura,
práce s mládeží
a sociální.
Žádosti budou
přijímány
do 31. 1. 2012

Vedoucí Odboru technických služeb
byla na základě výběrového řízení
se 14 přihlášenými uchazeči
radou města jmenována
paní Renáta Petelíková.
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Černošice získaly ocenění ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys
Již počtvrté časopis EKONOM vyhlásil soutěž MĚSTO PRO BYZNYS.
V každém kraji jsou vyhodnocena tři nejlepší města a uděleno několik dalších
dílčích uznání. Ve Středočeském kraji jedno z nich získaly i Černošice.
MĚSTO PRO BYZNYS je srovnávací výzkum, do
kterého se jednotlivá města nepřihlašují, ale jsou
do vyhodnocení zařazena automaticky. Obce se
ve výzkumu hodnotí na základě padesáti kritérií
rozdělených do šesti oblastí: podnikatelské prostředí, kvalita lokality, pracovní trh, kvalita veřejné
správy, cenové podmínky a telefonický průzkum
mezi podnikateli.
Ve Středočeském kraji se do čela posunul Benešov, který se loni umístil čtvrtý. Druhou příčku
v letošním ročníku obsadilo loni deváté Mnichovo Hradiště a na třetí příčce se umístila Lysá nad
Labem.
Dalším 14 městům byla udělena dílčí uznání.
„Černošicím bylo dílčí uznání uděleno za největší počet úředních hodin. Radnice zajišťuje úřední dobu nejen v obvyklé pondělí a ve středu, ale
každý všední den,“ říká Michal Kaderka, analytik
agentury Datank, která v rámci srovnávacího výzkumu Město pro byznys prováděla šetření.
Dílčí uznání získaly např. také Říčany za největší

FOTO: archiv Město pro byznys

investice z městského rozpočtu, Beroun
za nejvyšší spokojenost podnikatelů s pracovním trhem, Hořovice za největší pokles
nezaměstnanosti či Mělník za nejnižší kriminalitu.
Proč se průzkum provádí
Cílem srovnávacího výzkumu Město -- Černošice získaly dílčí uznání za rozšíření úřední doby.
Cenu převzal radní Tomáš Hlaváček. -pro byznys je vyhodnocovat podmínky pro
podnikání ve 205 obcích s rozšířenou půní samosprávy si tuto nezbytnost vzájemné komusobností a ve 22 pražských městských částech.
nikace a spolupráce většinou uvědomují. Vědí, že
„Místní samospráva je nejbližší partner podnikatelů v regionu. Bez vstřícnosti a dobré spoluprá- pokud se v daném místě daří podnikatelům, daří
se pak i obci jako takové,“ doplňuje.
ce mezi podnikateli, místní samosprávou a státní
Data i analýzy výzkumu jsou využívány pro mosprávou by bylo řešení problémů, nejen hospodářnitoring podnikatelských podmínek hospodářských, na mnoha místech naší země daleko obtížskými komorami, městy a v roce 2009 dokonce
nější,“ podotýká prezident Hospodářské komory
ČR Petr Kužel. „Hospodářská komora je jako i Národní ekonomickou radou vlády (NERV) pro
návrh řešení odstranění dopadů hospodářské krireprezentant podnikatelské veřejnosti zastoupena prakticky ve všech regionech ČR, a mohu tak ze v ČR.
Dana Jakešová, editorka IL
s uspokojením konstatovat, že představitelé míst-

Z 30. jednání Rady města Černošice ze dne 10. 10. 2011
Rada města Černošice jmenuje na základě
Pravidel škodní komise pátého člena škodní komise – Mgr. Říhovou.
ODBOR INVESTIC
Rada města Černošice
• souhlasí s uzavřením sml. o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce,
a. s., pro uložení kabelového vedení na pozemku parc. č. 4161/3 (PK 184), 4162/2 (PK
184), 4164/3 (PK 184), 4179/1 (PK 184),
v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města
Černošice za 9.600 Kč;
• souhlasí s uzavřením sml. o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi městem Černošice a Povodí Vltavy, s. p., pro uložení kabelového vedení NN zřizované v rámci akce „Černošice, Kazínská – přeložka veřejného osvětlení
a městského rozhlasu“ za 10.000 Kč;
• souhlasí s uzavřením Dodatku č. 16 k pojistné
smlouvě č. 1505448686 mezi městem Černošice a pojišťovnou Generali Pojišťovna, a. s.,
kterým se rozšiřuje stávající smlouva na pojištění nového objektu včetně areálu MŠ Vápenice,
výtahu a vnitřního vybavení mateřské školy;
• nesouhlasí se změnou užívání části prostor
v 1. nadzemním podlaží objektu č. p. 507 v ul.
Ke Hřišti a požaduje doplněný výpočet a výkresovou dokumentaci pro dopravu v klidu;
• souhlasí se změnou užívání části RD
č. p. 1520;
• souhlasí s vybudováním úseku vodovodního
řadu o délce 15 m v Komenského ul. za předpokladu, že po kolaudaci bude tento úsek bezúplatně předán do majetku městu Černošice;
• souhlasí se změnou využití pozemků parc.
č. 3827/2, 3827/11 a 3828/2 v oblasti Habřiny ze současného druhu „lesní pozemek“ nově
na „ostatní plocha – ostatní komunikace“ poté,
kdy bude vybudována účelová komunikace
8

•
•
•

•

podle platného územního plánu a nesouhlasí
se změnou využití pozemků parc.č. 3827/1,
3827/12 a 3828/1 z důvodů kolize návrhu
s územním a regulačním plánem; v územním
plánu leží tyto lesní pozemky ve funkční ploše
LR1 stejně jako ostatní lesy na katastru města,
případná změna jejich funkčního využití vyžaduje změnu územního a regulačního plánu;
souhlasí se stavebními úpravami bytu č. 12
v bytovém domě č. p. 1007 ve Vrážské ul. (vybourání částí příček a výstavbě nových);
souhlasí s přístavbou a stavebními úpravami
RD č. p. 640 ve Slunečné ul.;
souhlasí s vybudováním kabelového vedení
NN v oblasti Na Pískách za předpokladu dodržení podmínek pro užívání veřejného prostranství;
souhlasí s postupem zajištění připojení plynoměru a elektroměru u nově vybudovaného
objektu MŠ Pod Ptáčnicí, s uzavřením smlouvy
o připojení a dodávce elektrické energie se
společností ČEZ Distribuce, a. s., a s uzavřením smlouvy o dodávce plynu se společností
RWE Distribuční služby, a. s., a bere na vědomí, že po zajištění právní a ekonomické subjektivity nové mateřské školy na ní budou převedeny všechny smlouvy o dodávkách energií.

FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• schvaluje soubor rozpočtových opatření č. 8
a ukládá vedoucí finančního odboru
»» zajistit zapracování rozpočtových opatření,
která nevyžadují schválení zastupitelstva
města, do měsíční uzávěrky 10/2011;
»» a předložit rozpočtová opatření, u kterých to
jejich povaha vyžaduje, k projednání zastupitelstvu města;
• souhlasí s použitím finančních prostředků
z investičního fondu ve výši 103.473,21 Kč

na úhradu generální opravy koncertního křídla
Petrof;
• bere na vědomí informace o nutnosti úhrady nákladů na vybavení a provozních nákladů
včetně personálních MŠ Vápenice v období říjen – prosinec 2011, které rozpočet 2011 neobsahoval vzhledem k předpokládanému dokončení budovy školky v roce 2012 a ukládá
vedoucímu odboru školství, kultury a cestovního ruchu zajistit podklady pro FO pro přípravu
rozpočtového opatření a vedoucí finančního
odboru zajistit projednání navrženého rozpočtového opatření zastupitelstvem města;
• ukládá řediteli ZŠ provést odvod z investičního fondu ZŠ do rozpočtu města ve výši
600.000 Kč na účet města a vedoucí finančního odboru připravit rozpočtové opatření dle
výše schváleného usnesení pro jednání zastupitelstva města.
MĚSTSKÁ POLICIE
Rada města Černošice:
• schvaluje uzavření rámcové smlouvy EIDEL/185/092011 včetně 1. a 2. dodatku
a pověřuje starostu města Mgr. Filipa Kořínka
jejím podpisem a pověřuje ředitele MP k zastupování města Černošice v jednání ve vztahu
k plnění účelu a předmětu rámcové smlouvy;
• schvaluje zakoupení výstroje pro čtyři strážníky (předpokládaná cena úplné výstroje je
120 tis. Kč).
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje záměr výpůjčky nemovitého majetku – společenské místnosti v DPS, ul. Vrážská
1805, 252 28 Černošice a ukládá odboru
vnitřních věcí zveřejnit záměr výpůjčky společenské místnosti v DPS na úřední desku.

z radnice
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje vyhlášení veřejné zakázky Provedení certifikačního a kontrolního auditu dle
normy ČSN EN ISO 9001:2009 v rámci projektu „Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice“,
registrační číslo CZ.1.01/4.1.01/53.00083
financováno dotací z OP LZZ a ukládá starostovi Mgr. Filipu Kořínkovi vyhlásit tuto veřejnou
zakázku;
• schvaluje vyhlášení veřejné zakázky Realizace atestu IT v rámci projektu „Zlepšení
kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice“, registrační
číslo CZ.1.0/4.1.01/53.00083 financováno
dotací z OP LZZ, jehož povinnost vyplývá

ze zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně
některých zákonů a prováděcí vyhlášky
č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce a provozní
dokumentaci a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních systémů veřejné správy a ukládá starostovi vyhlásit tuto
veřejnou zakázku.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice schvaluje dodatek
č. 4 ke smlouvě s MPSV o přenechání majetku
do užívání č. 21010/2007, který se týká bezúplatného poskytnutí výpočetní techniky pro systém hmotné nouze a sociálních služeb.

KOMISE KULTURY A PAMÁTEK
Rada města Černošice:
• souhlasí s návrhem komise kultury a památek na uspořádání akce „Černošický advent
2011“ v termínu 27. 11. 2011 – 24. 12. 2011
a schvaluje náklady na akci Černošický advent 2011 ve výši 24.000 Kč a ukládá vedoucí finančního odboru, vedoucímu odboru
školství, kultury a cestovního ruchu zajistit financování akce Černošický advent 2011.
KOMISE SOCIÁLNÍ A PRO PÉČI O SENIORY
Rada města Černošice:
• bere na vědomí rezignaci pí. Řepové na
funkci předsedkyně komise sociální a pro seniory a jmenuje předsedkyní komise D. Göttelovou, s okamžitou účinností.

Z 31. jednání Rady města Černošice ze dne 24. 10. 2011
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• souhlasí s prominutím poloviny poslední
splátky ve výši 12.969 Kč jako příspěvku na
rekonstrukci části Husovy ulice před provozovnou kadeřnictví s ohledem na přijaté usnesení
o zvýšení daně z nemovitosti, kterým bude daň
za nemovitost č. p. 2073 zvýšena o 6.669 Kč;
• bere na vědomí informaci o uzavřené Dohodě o úhradě finančních nákladů spojených
s darováním pozemku 4377 a doporučuje
zastupitelstvu města projednat a schválit
poskytnutí částky vyměřené správcem daně ve
výši 20.699 Kč, jako náhradu za daň z převodu pozemku č. parc. 4271/56 v k. ú. Černošice na základě smlouvy darovací a následné
dohody o úhradě nákladů;
• bere na vědomí informace o tom, že část pozemku č. parc. 2917/2 v soukromém vlastnictví zasahuje na pozemek veřejného prostranství – ulice Slunečná a odkládá
a) návrh na realizaci směny části pozemku
č. 2917/2 zasahující od protažené linie
obrubníků ohraničujících ulici Slunečnou
do vozovky komunikace tak, aby tato část
připadla městu a část pozemku č. 3038/1
ve vlastnictví města, na které není umístěna
komunikace, připadla žadateli a stala se
součástí jeho pozemku
b) návrh na kompenzaci ve velikosti pozemků
navržených ke směně tím, že město nechá
na své náklady vybudovat vodovodní a kanalizační přípojku na pozemek č. parc. 2917/2
z Jahodové ulice a zajistí veškeré procesní
kroky s jejich realizací spojené;
• souhlasí se stavebními úpravami podkroví a s přístavbou venkovního schodiště k RD
č. p. 690 v Mokropeské ul.;
• souhlasí s dělením pozemku parc. č. 2917/2
u křižovatky ulic Slunečná a Jahodová podle
předloženého návrhu;
• souhlasí s nástavbou sedlové střechy na rozestavěnou garáž a se změnou užívání garáže na
dílnu se skladem na pozemku parc. č. 2013/2
v Lidické ul.;
• souhlasí s odstraněním stavby rekreační chaty
č. e. 1345 v Budějovické ulici;
• souhlasí s dodatečným povolením stavby
studny na pozemku parc. č. 846/48 ve Stulíkové ulici;

• souhlasí s vybudováním vodovodní, kanalizační a plynové přípojky k pozemku parc. č. 2732
ve Školní ulici;
• souhlasí s přístavbou, nástavbou a stavebními
úpravami RD č. p. 341 ve Vrážské ulici;
• doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit bezúplatné nabytí pozemku č. parc. 2624/7
o výměře 28 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v ul. Dr.Janského – v obci a k. ú.
Černošice, zapsaném v katastru nemovitostí
vedeném KÚ pro Středočeský kraj, katastrálním pracovištěm Praha západ na LV 60000 od
ÚZSVM, a to smlouvou o bezúplatném převodu nemovitostí;
• bere na vědomí skutečnost, že je dle uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní zapotřebí
sjednotit vlastnický podíl části pozemků parc.
č. 396/7 – ostatní plocha, ost. komunikace
o celkové výměře 786 m2 a parc. č. 396/8
– ostatní plocha, ost. komunikace o celkové
výměře 588 m2, oba v obci a k. ú. Černošice do vlastnictví města Černošice a doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit
nabytí ideální jedné čtvrtiny pozemků parc.
č. 396/7 – ostatní plocha, ost. komunikace
o celkové výměře 786 m2 a parc. č. 396/8
– ostatní plocha, ost. komunikace o celkové
výměře 588 m2, oba v obci a k. ú. Černošice
zapsaných v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj,
Katastrálním pracovištěm Praha-západ pro
obec a k. ú. Černošice na LV 10139 do vlastnictví města v souladu s uzavřenou smlouvou
o smlouvě budoucí kupní;
• souhlasí s uzavřením sml. o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce,
a. s., pro uložení kabelového vedení na:
a) pozemku parc. č. 1841 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za
1.000 Kč;
b) na pozemku parc. č. 1984 v obci a k. ú.
Černošice ve vlastnictví města Černošice za
2.000 Kč;
c) na pozemku parc. č. 1457 v obci a k. ú.
Černošice ve vlastnictví města Černošice za
500 Kč;
• souhlasí s uzavřením sml. o zřízení věcného
břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro uložení kabelového vedení na pozemku parc.
č. 2917/90 a pozemku parc. č. 2917/193,

•

•

•

•

•
•

oba v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 3.000 Kč;
souhlasí se záměrem směny části pozemku
parc. č. 2686/31 o výměře 78 m2, v obci
a k. ú. Černošice za část pozemku parc.
č. 2686/15 o výměře 78 m2, v obci a k. ú.
Černošice a doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit tuto směnu pozemků;
souhlasí s financováním všech souvisejících
činností v rámci projektu MŠ Pod Ptáčnicí
z úvěru a ukládá starostovi zajistit projednání
této věci v zastupitelstvu;
souhlasí s
1. s podáním žádosti o poskytnutí dotace na
obnovu majetku postiženého přívalovými
dešti z prostředků MMR v rozsahu ulic Berounská, Mostecká – úsek Berounská až
Kladenská, Chebská – úsek Táborská až
Školní, Lermontova a V Mýtě;
2. s cenovou nabídkou firmy CityPlan, spol.
s   r. o., na zpracování projektových dokumentací pro komunikace poškozené přívalovými dešti v roce 2011, a to ul. V Mýtě,
Mostecká. Berounská, Lermontova a Chebská v úseku od Táborské po Školní za celkovou cenu 67.500 Kč bez DPH s ohledem
na nutnost urychleného podání na dotaci do
15. 11. 2011;
3. s cenovou nabídkou p. Damaška na podání
žádosti o dotaci sestávající z pevně stanovené smluvní částky ve výši 17 tis. Kč a z cílové části odměny stanovené ve výši 3 %
z celkové části přiznané dotace;
souhlasí s provedením nutných víceprací při
montáži výtahu v objektu MŠ Pod Ptáčnicí spočívajících v realizaci zábradlí na výplních výtahové šachty za 28.430 Kč bez DPH;
bere na vědomí oznámení o schválení projektu „Rekonstrukce ulice Komenského“ k financování (město získalo dotaci);
bere na vědomí informace o připravovaném
vyhlášení výzvy v rámci OPŽP pro zateplení veřejných budov a ukládá projektové manažerce
sledovat vypsání výzvy na zateplení veřejných
budov z prostředků OPŽP a odboru investic
a správy majetku předložit cenové nabídky
na zpracování projektové dokumentace, vč.
energetického auditu nutné pro podání žádosti
o dotaci na zateplení budovy ZŠ Černošice,
Komenského 77;
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z radnice
• bere na vědomí informace o nutnosti dodatečného zřízení zabezpečujícího oplocení
severozápadního svahu MŠ v ul. Pod Ptáčnicí a souhlasí s cenovou nabídkou firmy Konstruktiva Branko, a. s., na realizaci oplocení
oddělujícího užitnou plochu zahrady od severozápadního svahu k zajištění bezpečnosti dětí
za 33.439 Kč bez DPH;
• doporučuje zastupitelstvu schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 3791 – ostatní plocha, neplodná půda o celkové výměře 261 m2
za cenu min. 500 Kč za m2 a ukládá starostovi
předložit záměr prodeje části pozemku parc.
č. 3791 k projednání zastupitelstvu města;
• bere na vědomí žádost o zohlednění vynaložených nákladů na výstavbu vodovodu a kanalizace v Moravské ulici při platbě příspěvku stanoveného plánovací smlouvou pro novostavbu
RD a nesouhlasí se snížením příspěvku na
veřejnou technickou infrastrukturu – vodovod
a kanalizaci – v souvislosti se stavbou nového
RD na pozemku parc.č. 2995/37 v Moravské
ulici v k. ú. Černošice a trvá na svém usnesení č. R/28/4/2011, bod I., 2., o uzavření plánovací smlouvy v souladu s usnesením 2.1.26
rady č. 48 ze dne 13. 10. 2008;
• ukládá odboru investic a správy majetku zpracovat text výzvy k podání nabídek a na základě
výběrového řízení předložit cenové nabídky na
zpracování projektové dokumentace pro vybavení kulturního sálu v objektu Centra Vráž;
• bere na vědomí předloženou žádost o změnu vyjádření města ve věci požadovaného příspěvku na veřejnou technickou infrastrukturu
v souvislosti s přístavbou hotelu Slánka; souhlasí s přístavbou a nástavbou hotelu Slánka
v Karlštejnské ul. s tím, že bude uzavřena plánovací smlouva o poskytnutí příspěvku ve výši
40.000 Kč na veřejnou technickou infrastrukturu pro jednu nebytovou jednotku; apartmány
nebudou sloužit k trvalému bydlení a nevztahuje se na ně usnesení rady č. 2.7.1 ze 48. schůze rady města konané dne 13. 10. 2008;
• souhlasí s cenovou nabídkou pí Neubertové
na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí k umístění stánku s občerstvením na
pozemku PK 52/1 v k. ú. Černošice, v okolí
městské pláže za 4.000 Kč bez DPH;
• souhlasí:
1. s uzavřením smlouvy o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie pro budovu SDH Mokropsy, Srbská 999;
2. s uhrazením předpokládaných nákladů na
realizaci přeložky ve výši 12.999 Kč bez
DPH;
• souhlasí s prodloužením nájmu v domě
č. p. 999 v Srbské ulici (hasičská zbrojice SDH
Mokropsy) o jeden rok, t. j. do 31. 12. 2012,
s tím, že výše nájmu se nemění;
• souhlasí s vybudováním nového zemního kabelového vedení NN v části Střední ulice (nová
přípojka pro č. e. 1324);
• bere na vědomí oznámení o schválení projektu „Zastávky 2012“ k financování (byla přijata
dotace).
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice
• schvaluje bezplatné využívání městských vý-

věsek, webu města pro nezisková sdružení se
sídlem v Černošicích, resp. pro občany s trvalým pobytem tamtéž, kteří organizují neziskovou, charitativní a podobnou aktivitu v Černošicích (Materiály určené k vyvěšení je třeba
doručit na úřad, který jejich vyvěšení zajistí.);
schvaluje vyřazení zastaralého, opotřebeného, poškozeného, nefunkčního a nepoužívaného majetku z evidence pracoviště Praha ve
výši 693.090,35 Kč a z pracoviště Černošice
181.391,09 Kč;
souhlasí s navýšením rozpočtu MŠ Topolská
o 300 tis. Kč (schválená rezerva v rámci rozpočtu 2011);
schvaluje navržené rozpočtové opatření MŠ
Topolská (Ředitelka MŠ Topolská předkládá
návrh na rozpočtové opatření v rozpočtu MŠ.
Úsporu na rozpočtovaných energiích ve výši
56 tis. Kč navrhuji použít na úhradu mzdových
nákladů, zvýšený příjem ze školeného, který
se předpokládá ve výši cca 70 tis. Kč je potřeba využít ve prospěch dětí, tedy 20 tis. Kč
na obnovu opotřebeného vybavení školní kuchyně dle návrhu a 56 tis. Kč na nákup materiálu. Jedná se o vnitřní rozpočtové opatření MŠ
v rámci schváleného příspěvku bez nároku na
rozpočet města.);
schvaluje rozpočtové opatření č. 9 (Soubor
RO 47-49: 47 MP – příjem z veřejnoprávní
smlouvy s obcí Vestec, využití pro nové strážníky (platy) a dovybavení a dovystrojení a služby
spojené; 48 dar – náhrada za zaplacení daně
z převodu nemovitostí (vzájemné darování pozemků – hřiště Radotínská) – z § 2310; 49
projektová dokumentace na opravu komunikací – z § 2310);
bere na vědomí informace o plnění rozpočtu
za 1.–3. čtvrtletí 2011.

• schvaluje výběr dodavatele GO opravy motoru a převodovky vozu CAS 24 Liaz K 101.860
– firmu IVECO servis (nabídková cena
155.000 Kč);
• schvaluje opravu raftů ve vlastnictví JSDH
Mokropsy firmou Houska, s. r. o., (nabídková
cena 13.236 Kč);
• schvaluje dodavatele hasičských hadic „C52“
pro hasičskou jednotku JSDH Mokropsy fy
Požární bezpečnost, s. r. o., (nabídková cena
11.340 Kč);
• schvaluje
1. nejvhodnější nabídku společnosti UNIQUA
pojišťovna, a. s., veřejné zakázky malého
rozsahu „Pojištění majetku města Černošice
a jím zřízených příspěvkových organizací“ za
cenu 180.834 Kč;
2. nejvhodnější nabídku společnosti UNIQUA
pojišťovna, a. s., pro část 2 veřejné zakázky
malého rozsahu „Pojištění města Černošice
a jím zřízených příspěvkových organizací“ za
cenu 94.996 Kč;
3. nejvhodnější nabídku společnosti Allianz
pojišťovna, a. s., pro část 3 veřejné zakázky
malého rozsahu „Pojištění města Černošice
a jím zřízených příspěvkových organizací“ za
cenu 99.627 Kč;
• souhlasí s nabídkou pronájmu bezbariérového bytu 1+1 v budově DPS, Vrážská 1805
v Černošicích.

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice:
• jmenuje hodnoticí komisi a její náhradníky pro
nadlimitní veřejnou zakázku „Sběr, přeprava, využívání a odstraňování odpadu – Černošice“;
• jmenuje hodnoticí komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Provedení certifikačního
a kontrolního auditu v rámci normy ČSN EN
ISO 9001:2009“, zadávanou v rámci projektu
„Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice“ reg.
č. CZ.1.04/4.1.01/53.00083;
• bere na vědomí právní rozbor ve věci sloučení části pozemku PK 716/1 o výměře 52 m2
k pozemku parc. č. 3665 v k. ú. Černošice;
schvaluje záměr prodeje 52 m2 pozemku
PK 716/1 v k. ú. Černošice za cenu min.
3.000 Kč/m2 a ukládá starostovi přeložit zastupitelstvu záměr prodeje části pozemku PK
716/1 o výměře 52 m2 v k. ú. Černošice;
• souhlasí s výsledkem veřejné zakázky malého rozsahu ,,Právní poradenství související
s činností zadavatele“ a ukládá vedoucí odboru vnitřních věcí informovat vítěze této veřejné
zakázky JUDr. Korbela;
• stanovuje s účinností od 1. 11. 2011 plat ředitelce MŠ Vápenice, Černošice;
• bere na vědomí opravu služebního vozidla
OCTAVIA, SPZ 7S5 4884 a souhlasí s úhradou celkové částky za provedení opravy ve výši
27.222 Kč (včetně DPH);

ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města Černošice:
• souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce
42 ks kontejnerů na separovaný odpad se
společností Ekokom, a. s.;
• souhlasí s prodejem 15 kontejnerů na sklo firmě Rumpold, a. s., za 7.500 Kč;
• bere na vědomí zápis z komise životního prostředí.

•

•
•

•

•

Zkrácené verze zápisů schůze rady města a zastupitelstva připravila Dana Jakešová, editorka IL.
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MĚSTSKÁ POLICIE
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o cenové nabídce na opravu vozidla MP r. z.
4S6 4044 a nesouhlasí s vynaložením nákladů
na opravu tohoto vozidla, neboť oprava vozidla je
s ohledem na stáří vozu a jeho hodnotu neefektivní.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
A ZDRAVOTNICTVÍ
Rada města Černošice schvaluje uzavření nájemní smlouvy nebytového prostoru v DPS s pí
Dvořákovou za účelem prodejní výstavy – květinové dekorace.
KOMISE SOCIÁLNÍ A PRO PÉČI O SENIORY
Rada města Černošice bere na vědomí zápis
z 9. zasedání komise sociální a pro péči o seniory
konaného dne 12. 10. 2011.
Plná znění zápisů ze zasedání zastupitelstva a schůzí rady města najdete na webu
města:
http://www.mestocernosice.cz/mesto/
mesto-cernosice/vedeni-mesta/.
K nahlédnutí jsou rovněž na městském úřadu u sl. Kolářové. V případě zájmu je možné
získat kopii zápisu. Cena je 2 Kč za stránku
(dle ceníku za poskytování informací).

z města a okolí

Přehled kroužků a kurzů pořádaných v Černošicích
Děkujeme všem lektorům a organizátorům zájmových kroužků a kurzů, kteří reagovali na naši
výzvu v říjnovém Informačním listě a zaslali nám
podrobnosti ke své činnosti. Na základě těchto
údajů a s použitím informací na webové stránce
ZŠ Černošice a v Informačním listě jsme sestavily následující přehled, ve kterém jsou kurzy
a kroužky rozděleny tematicky do několika skupin: sportovní a taneční, umělecké, jazykové
a ostatní. Pokud zde postrádáte Váš kurz, napište nám o něm prosím na některou z níže uve-

dených adres. Přehled bude rovněž uveřejněn
na webových stránkách města Černošice. Do
seznamu nebyly zahrnuty pestré aktivity sportovních klubů SK Černošice www.sk-cernosice.cz,
SK Kazín www.kazin.wz.cz a Sokola www.sokol.
mestocernosice.cz.
Rády bychom také upozornily na možnost navštěvovat kurzy a kroužky pro předškolní děti,
které se konají v mateřské školce v Topolské
ulici http://www.mokropeskaskolka.cz/zajmovekrouzky/, tel. 251 642 185. Rodiče sem své děti

mohou hlásit nezávisle na tom, zda jsou žáky této
školky.
Věříme, že Vám seznam napomůže k rychlé
orientaci v široké nabídce pořádaných kroužků
a kurzů v našem městě.
Veronika Linhartová
členka komise pro školství, mládež a sport
linhart.nika@seznam.cz
Lenka Kalousková
lenka.kalouskova@mestocernosice.cz
členka rady města

Sportovní a taneční DĚTI
Aquaaerobik pro „náctileté“

BC OTTOMÁNEK, Střední 2121

čt 17.00–17.45

Cvičení rodičů s dětmi

Tenis Club Mokropsy, Jetelová 2138;

Florbal – p. Vodička
Judo – p. Vaněk
Karate – pí Bergmanová
Lacros – pí Baráková
Míčové hry – p. Vávra
Pohybovky – cvičení na hudbu,
s náčiním, komplexní pohybová
průprava

na hřišti ZŠ Mokropsy
v tělocvičně ZŠ Mokropsy
v ZŠ Komenského
na hřišti ZŠ Mokropsy
na hřišti ZŠ Mokropsy
MŠ Kvítek, Střední 2121

rozdělení dětí dle věku do tří skupin
út 9–9.45 (věk 13–18 měsíců)
út 10–10.45 (věk 18–24 měsíců)
út 11–11.45 (věk 2–3 roky)
pá 13.30–15.30
čt 17.00–19.00
st 14.00–19.30
po 14.30–16.30
st 16.00–17.00
děti 4–8 let
po 17.15–18.00
st 17.15–18.00

Sportovky – pro děti od 4 do 8 let
ZŠ Mokropsy
(průprava pro kolektivní míčové sporty,
pohybové hry)

čt 16.15–17

Šerm – p. Kopačka
Šerm – p. Kutílek
Tenis Club Mokropsy – David
Korbelář
od 4 let do 100 let

út 17.00–20.00
út 20.00–21.00

v ZŠ Komenského
v tělocvičně ZŠ Mokropsy
Tenisová škola, Jetelová 2183,
Mokropsy

TJ Kraso Černošice – výuka kraso- zimní stadion Černošice
bruslení
děti od 5 let po zdokonalovací lekce
pro dospělé, první lekce zdarma
Zumba Kids
Tenis Club Mokropsy, Jetelová 2138
pro děti 7–9 let
ZUŠ – Pramínek

po 14.00–15.00
čt 13.30–15.00 (září – duben)
út 17.00–18.00

v tělocvičně ZŠ Mokropsy

po, út, st a pá 14.00–19.30

v ZŠ Mokropsy

po a čt 19.30–20.30
(50 Kč za hodinu)
podrobný rozvrh na
www.ottomanek.cz

Sportovní a taneční DOSPĚLÍ
Aerobic, p. class, zumba
– Dana Krobová
Aquaaerobik

BC OTTOMÁNEK, Střední 2121

Aquarelax – plavání pro ženy

BC OTTOMÁNEK, Střední 2121

čt 18.00–19.00

Bosu Balance – cvičení posilovacího charakteru s využitím balančních
pomůcek + strečink

MŠ Kvítek, Střední 2121

st 18.30–19.30

Bosu Body Training
MŠ Kvítek, Střední 2121
– cvičení s využitím balančních pomůcek + strečink

po 19.00–20.00

Fitjóga – pí Štiková
Jóga

v ZŠ Komenského
MŠ Kvítek, Střední 2121

čt 9.00–10.00
ne 19.00–20.30

Jóga – Michael Vlček
(tělesné cviky, relaxace, dechové
cvičení, meditace)

v ZŠ Komenského

po 19.15–21.00

M. Ottomanský 603 495 368,
V. Ottomanská 603 745 576
babyclub@ottomanek.cz
www.ottomanek.cz
M. Ottomanský 603 495 368,
V. Ottomanská 603 745 576
babyclub@ottomanek.cz
www.ottomanek.cz

M. Ottomanský 603 495 368,
V. Ottomanská 603 745 576
babyclub@ottomanek.cz
www.ottomanek.cz
M. Ottomanský 603 495 368,
V. Ottomanská 603 745 576
babyclub@ottomanek.cz
www.ottomanek.cz
tel. 725 801 005,
korbelar@tenisclub-mokropsy.cz
www.tenisclub-mokropsy.cz
Víkendové hraní dle domluvy
na tel. čísle: 602 138 944
Lucie Biskupová 604 256 095
Ingrid Behenská 603 457 589
ingrid@behensky.eu
M. Ottomanský 603 495 368,
V. Ottomanská 603 745 576
babyclub@ottomanek.cz
www.ottomanek.cz

tel. 605 953 378
M. Ottomanský 603 495 368,
V. Ottomanská 603 745 576
babyclub@ottomanek.cz
M. Ottomanský 603 495 368,
V. Ottomanská 603 745 576
babyclub@ottomanek.cz
www.ottomanek.cz
M. Ottomanský 603 495 368,
V. Ottomanská 603 745 576
babyclub@ottomanek.cz
www.ottomanek.cz
M. Ottomanský 603 495 368,
V. Ottomanská 603 745 576
babyclub@ottomanek.cz
www.ottomanek.cz
M. Ottomanský 603 495 368,
V. Ottomanská 603 745 576
babyclub@ottomanek.cz
www.ottomanek.cz
tel. 775 340 412,
praha@joga.cz
www.joga.cz/praha
www.joga.cz/praha/kurzy/kurzy-okoli-prahy
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z města a okolí
Jóga pro seniory

Tenis Club Mokropsy, Jetelová 2138

čt

Pilates – pí Kupková
Posilování – pí Pánková
Tanec – pí Morávková
TJ Kraso Černošice – výuka krasobruslení
děti od 5 let po zdokonalovací lekce
pro dospělé, první lekce zdarma
Zumba

v ZŠ Komenského
v ZŠ Mokropsy
v ZŠ Komenského
zimní stadion Černošice

út 9.00–10.00
st 19.30–20.30
st 19.30–21.00
po 14.00–15.00
čt 13.30–15.00 (září – duben)

Tenis Club Mokropsy, Jetelová 2138

út 18.30–19.30

Umělecké (hudební a výtvarné) DĚTI
Keramika – Magdalena Capková
v ZŠ Mokropsy
děti od 6 let do 5. třídy
v ZŠ Komenského
Klavír – p. Hokr
Zpěv – Chorus Angelus
Výtvarný kurz – pí Fojtů
Hudební škola – Pavel Hokr,
klavír, kytara (elektrická i akustická),
flétna, housle
Hudební kroužek – pí Hurťáková
Kytara – p. Rataj
Minidílna Šikulky – výtvarná soukromá dílna

v ZŠ Mokropsy
v ZŠ Mokropsy
v ZŠ Mokropsy
v ZŠ Mokropsy
v ZŠ Mokropsy či u klienta doma

v ZŠ Mokropsy
v ZŠ Mokropsy

Keramické studio – Jitka Jandáková Jihlavská 1292, Černošice

10.00–11.30

děti do 5. třídy:

Minidílna Šikulky – výtvarná soukromá dílna
Jazykové DĚTI
Angličtina KLC Kryštof – pí Polová
Angličtina – Martina Matoušková,
soukromá výuka anglického jazyka pro
začátečníky i pokročilé, děti i dospělé.
Angličtina – The Redbrick House
Angličtina The School House
– pí Koubková
Angličtina – pí Vorlíčková
Český a ruský jazyk – Eva Malířová
výuka či doučování
Španělština – pí Turoňová

v ZŠ Mokropsy

po 14.00–15.00
pá 13.00–14.00

děti do 5. třídy
čt 13.00–14.00 a 14.00–15.00
děti od 5. třídy: pá 14–15.30
po 13.15–16.45 a 19.00–19.45
po 13.30–14.30
út a čt 13.00–15.00

út 13.00–15.00
pá 13.00–19.00

st 18.00–19.45
čt 16.00–17.45

pá 18.00–20.45
(jednou za 14 dní)

po a út 12.45–13.30
čt 14.00–15.50

v ZŠ Mokropsy
v ZŠ Mokropsy

čt 17.00–19.45
po, út, st a čt 13.00–17.00

v ZŠ Mokropsy

po a st 13.00–15.00

v ZŠ Mokropsy

st 14.00–15.00

Jazykové DOSPĚLÍ
Angličtina – Martina Matoušková,
soukromá výuka anglického jazyka pro
začátečníky i pokročilé, děti i dospělé.
Český a ruský jazyk – Eva Malířová
výuka či doučování
so 17.00–19.00

komunitní centrum MaNa,
Komenského 2018

čt 9.00–11.00 (děti 2–5 let)
pá 9.00–11.00 (děti 0–2 roky)

Náboženství – pí Sluková

v ZŠ Mokropsy

po 14.00–16.00
út 14.00–16.00
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Pavel Hokr 608 745 297
Jarka Reiserová 608 745 262
info@pavelhokr.cz
www.pavelhokr.cz
Lucie Müllerová 724 735 546
minidilnasikulky@gmail.com,
www.tvorive.estranky.cz
tel. 732 455 551
www.keramika-jj.cz
Pavel Hokr 608 745 297
Jarka Reiserová 608 745 262
info@pavelhokr.cz
www.pavelhokr.cz
tel. 732 455 551
www.keramika-jj.cz
Lucie Müllerová 724 735 546
minidilnasikulky@gmail.com,
www.tvorive.estranky.cz

tel. 775 654 354

tel. 731 512 948
evakat.cz@seznam.cz

tel. 731 512 948
evakat.cz@seznam.cz
nová modlitebna Církve bratrské Černošice-Vráž (Hradecká 2192)

Doučování – matematika pro žáky
ZŠ, příprava na příj. zkoušky na SŠ

capkova.magdalena@seznam.cz
www.pohodart.cz

tel. 775 654 354

OSTATNÍ
Klub Ararat – Miroslav Klimeš
diskusní & volnočasový klub pro mladé
(15+)
Mateřské centrum Tam Tam Mraveniště

Doučování – matematika, fyzika,
chemie a jiné předměty ZŠ

Lucie Biskupová 604 256 095
Ingrid Behenská 603 457 589
ingrid@behensky.eu
M. Ottomanský 603 495 368,
V. Ottomanská 603 745 576
babyclub@ottomanek.cz
www.ottomanek.cz

Umělecké (hudební a výtvarné) DOSPĚLÍ
Hudební škola – Pavel Hokr,
v ZŠ Mokropsy či u klienta doma
klavír, kytara (elektrická i akustická),
flétna, housle
Keramické studio – Jitka Jandáková Jihlavská 1292, Černošice

M. Ottomanský 603 495 368,
V. Ottomanská 603 745 576
babyclub@ottomanek.cz
www.ottomanek.cz

ararat.mladez@gmail.com
tel. 777 131 466
www.cb.cz/cernosice/ararat
tel. 603 283 939, 603 200 569
mraveniste@seznam.cz
www.tamtammraveniste.estranky.cz
tel. 774 205 529
douckomfch@seznam.cz
tel. 776 673 656

z historie

Plovárna nebo autobusové nádraží?

-- Autobus s přistavěnou verandou --

-- Pan stavitel Majer
se svou pověstnou dýmkou --

Poslední plovárna na pravém břehu Berounky se
začala budovat v roce 1923. Byl to nápad černošického stavitele pana Václava Majera (1875–
1942). Je obdivuhodné, jak vše zvládnul. Při
pohledu na jeho stavební dvůr, který se rozkládal
okolo dnešní vily Lovrana na levé straně Kazínské ulice až k řece, bylo vidět připravený materiál
pro stavbu všech vil a letohrádků, které v Černošicích a okolí postavil. První plovárna byla pod
stavebním dvorem nad jezem, další pod jezem.
Tu třetí začal budovat v roce 1933 pod kazínskou
skálou. Byla známá jako „Pískové a říční lázně
pod Hrádkem“, dnes má jméno podle nájemce
„Restaurace Tornádo u Tetaurů.“
Když Praha vyřazovala staré autobusy, pan Majer jim dal odstranit přední část s motorem a nechal
je dovézt pod Kazín, kde byly rozmístěny na stráni
v několika řadách nad sebou. Před každým autobusem byla přistavěna zastřešená veranda a vše
bylo obyvatelné i za nepříznivého počasí. Matky
s dětmi zde trávily celé léto a otcové dojížděli do
práce. To nebyl žádný problém, protože od léta
1933 byla zprovozněna železniční zastávka Dolní
Mokropsy a zastavovaly zde všechny vlaky.
Milena Křížová
FOTO: archiv autorky

-- Spokojení hosté --

-- Celkový pohled na Majerovu plovárnu --

-- Nejstarší snímek, začalo rozmisťování autobusů. --

-- Restaurace Tornádo u Tetaurů -13

z města a okolí

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích
3. 12.

Mikulášské trhy

10.00–18.00,
prostranství u Centra Vráž

3. 12.

Columbella – koncert pěveckého sboru

19.00,
modlitebna Církve bratrské na Vráži

3. 12.

Vánoční dílna v Ottománku

10.00–14.00,
Baby Club Ottománek

4. 12.

Vánoční pohádka o kapru Karlovi, divadelní soubor Cylindr

16.00, Club Kino

4. 12.

Karolína Kamberská – adventní koncert k poslechu i zpívání

17.00, ZUŠ Černošice

7. 12.

Tomáš Kočko – vánoční koncert

20.00, Club Kino

10. 12.

Dětské vánoční dílny o. s. Spolu

14.00–18.00,
společenská místnost v DPS

11. 12.

Pramínek – tradiční předvánoční setkání s koledou, tentokráte z Valašska

17.00, kaplička v Mokropsech

11. 12.

Chorus Angelus – koncert dětského pěveckého souboru

18.00,
modlitebna Církve bratrské na Vráži

11. 12.

E.I.T. Voices – koncert dívčího pěveckého souboru

19.00, Club Kino

13. 12.

Průvod sv. Lucie, pouštění světýlek po Berounce

17.30, ze zahrady ZUŠ k černošické lávce

14. 12.

Advent na zahradě ZUŠ

16.00

16. 12.

Swingové Vánoce v Černošicích

20.30, Club Kino

16. 12.

První pomoc při úrazech – přednáška zaměřená na praktické znalosti

17.00, DPS

16.–17. 12. Výstava dětské keramiky

ZŠ Komenského

17. 12.

Vánoční farmářské trhy a jarmareční divadlo (10.00)

9.00–13.00, před hotelem Kazín

17. 12.

Timudej – koncert

20.30, Club Kino

18. 12.

Mifun – vánoční koncert dětského sboru, koledy z celého světa
Betlémské překvapení – hudebně-divadelní pásmo v režii Církve bratrské

17.00 / 18.30,
modlitebna Církve bratrské na Vráži

19. 12.

Vánoční koncert ZUŠ Černošice s Pramínkem

18.00,
modlitebna Církve bratrské na Vráži

20. 12.

Vánoční koncert ZUŠ Dobřichovice

modlitebna Církve bratrské na Vráži

24. 12.

Rybova mše vánoční

22.00,
kostel Nanebevzetí Panny Marie

24. 12.

Půlnoční
24.00,
Tradiční půlnoční bohoslužba. Písně pěveckého sboru a biblická vánoční zvěst. modlitebna Církve bratrské na Vráži

v okolí
9.–23. 12.

Vánoční prodejní výstava – pačvork, malovaná trička a šaty, šperky, keramika
a další

10. 12.

Dětský vánoční jarmark – pečení vánoček, vystoupení Chorus Angelus, tvořivé 11.00–18.00, zámek v Dobřichovicích
dílničky, divadlo O Sněhurce

15. 12.

Den otevřených dveří ve Stacionáři Náruč a Bazar zbytečností – přineste
zbytečnost a kupte si nějakou pro radost

9.00–16.00, Stacionář Náruč,
Dobřichovice, Pražská 345

18. 12.

Karlštejnský královský advent
Program: historický jarmark, 11.00 – Hudební kroužek z Ořecha, 11.30 Divadlo
Tereza – vánoční příběh pro děti, 12.00 příchod historického průvodu s královnou Eliškou, 12.15–15.30 – šermířské skupiny Alotrium a Reginleif, folklorní
soubor Modřenec a další, 16.00 – příchod loučového průvodu, berounský
pěvecký sbor Bonbon na počest královny

10.00–17.00, Karlštejn,
náměstí pod hradem

24. 12.

Rybova mše vánoční
Přijďte si již tradičně na Štědrý den zazpívat Rybovu mši vánoční spolu se sousedy a příznivci o. s. Náruč

13.00, před Modrým domečkem
v Řevnicích
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Modrý domeček, Řevnice,
Krále Jiřího z Poděbrad 3

z města a okolí
z vašich reakcí

Naučte se poskytnout první pomoc
Vánoce a zimní radovánky. Jak moc se na toto období těšíme. Bohužel se však v tomto čase stává
také mnoho úrazů. O Štědrém dni nám může uvíznout v krku kost z vánočního kapra, na Silvestra hrozí
mnoho vážných úrazů při půlnočním odpalování zábavní pyrotechniky. Víte, jak ošetřit třeba větší popáleninu? I sáňkování, bobování, lyžování a bruslení představují kromě zábavy také riziko úrazu. A při náledí
bohužel i obyčejná chůze. Víte, jak si poradit třeba se zlomeninou, úrazem hlavy, vyraženým dechem
či otřesem mozku? Tyhle situace by měl umět zvládnout každý z nás. A to nejen proto, že povinnost
poskytnout první pomoc nám ukládá zákon. Nejste si svými znalostmi jisti? Pak přijďte v pátek 16. 12.
v 17 hodin do DPS na přednášku první pomoci při úrazech, kterou povedou pracovníci záchranné služby, tedy opravdu lidé z praxe. Důraz tak bude kladen na praktické znalosti, nikoliv suchou teorii. Prostor bude i pro vaše dotazy. Předpokládaná délka přednášky, kterou zajistí o. s. Helpík,
je 2–3 hodiny. Vstupné dobrovolné.
Dana Jakešová

Nové kurzy v Kámoclubu
Kámoclub rozšířil výuku angličtiny. Nově nabízí
kurzy zaměřené na 5., 6. a 7. třídy. Lekce pro
děti z 5. tříd se konají v pondělí a ve středu,
pro 6. třídy ve středu a pro 7. třídy v pondělí.
Výuka probíhá v ZŠ Dobřichovice.
Další novou aktivitou je individuální kurz
„Práce s dítětem na rozvoj pozornosti“ pro děti
od 8 do 12 let, kterým byla diagnostikována
lehká mozková dysfukce nebo trpí poruchou
pozornosti provázenou hyperaktivitou.
Kurz „Příprava pro nástup do školy“ je určen pro předškoláky a je zaměřený na školní
zralost. Prostřednictvím různých herně vzdě-

lávacích prvků budou děti moci zlepšit své
schopnosti. Bude probíhat v pondělí v učebně
Sokola Dobřichovice, začíná 6. února.
Kurz pro zájemce o studium na osmiletých
gymnáziích bude zacílen na učivo českého
jazyka, matematiky a specifickou formu testů,
které je třeba zvládnout u přijímacích zkoušek.
Lekce budou probíhat od ledna do dubna
2012 v učebně Sokola Dobřichovice, a to ve
čtvrtek.
Pro zájemce je zajištěn odvoz dětí z Černošic a Mokropes. Více na www.kamoclub.cz.
-ks-

Prosinec v Mraveništi
FOTO: archiv Tam-Tam Mraveniště

-- Prosincové akce budou hlavně vánoční. --

• čt 1. 12. Čertovské mraveniště – přijďte si
poslechnout Mikulášskou legendu, zazpívat
si a pak si společně vyrobit malého čertíka
z křížal.
• pá 2. 12. Mikulášské mraveniště – těšte se
na čertovské říkanky a Mikulášské překvapení.
• čt. 8. 12. Jak se vlastně balí dárečky? To
se děti dozví z pohádky O skřítkovi, co byl tak
zvědavý, až z toho obletěl celý svět. A pak nás
skřítek také naučí, jak má vypadat správná koulovaná.
• pá 9. 12. Vánoční přáníčko – i naši malí
mravenečci dokáží vyrobit překrásné vánoční
přáníčko, které potěší tatínka nebo babičku
s dědou.
• čt 15. 12. Andělské mraveniště
• pá 16. 12. Perníčkování – předposlední mraveniště bude již tradičně ve znamení koled
a voňavých perníčků. Těšíme se na vás, mravenečci.

• čt 22. 12. Mravenčí vánoce – pojďme si je
provonět cukrovím, skořicí a čajem. Zapálit
svíčky a také se pobavit s vánoční pohádkou.
Vyrobíme si voňavá jablíčka a budeme si vychutnávat vánoční čas.
• pá 23. 12. Mraveniště zavřené – všichni už
doma netrpělivě čekáme na příchod malého
Ježíška.
• čt 5. 1. Tříkrálové mraveniště – zazpíváme si
tříkrálovou koledu, vyrobíme si papírové koruny
a zahrajeme si na Tři krále.
Krásně strávený vánoční čas plný pohody
a lásky vám všem přejí
Radka, Hedvika, Simona, Terka,
Lenka, Kamila, Dáša, Hanka
MC Mraveniště
Kontakt: mraveniste@seznam.cz,
603 283 939, 603 200 569
www.tamtammraveniste.estranky.cz

Co pijeme a platíme
Odkud pochází voda, která nám teče
z kohoutku?
Město Černošice odebírá vodu ze dvou vlastních zdrojů – z vrtu v poli mezi Černošicemi
a Radotínem (1,5 l/s) a ze studny blízko Penny marketu (4 l/s). Oba tyto zdroje jsou, stejně jako černošická čistička, velmi blízko řeky
Berounky.
Kromě toho odebíráme také vodu z Prahy.
V roce 2009 Aqua Consult nainstaloval systém, který upřednostňuje odběr vody z místních zdrojů. Přesto ale z Prahy odebíráme
skoro polovinu naší vody, jelikož místní zdroje
nestačí.
V ceně pražské vody se platí i 50 % ztráty pražských vodáren. Ztráty místních zdrojů
činí pak cca 25 %. Tyto ztráty jsou způsobeny
částečně stářím inženýrských sítí. Předpokládáme, že město tyto ztráty ještě sníží rekonstrukcí inženýrských sítí v rámci plánovaného
asfaltování černošických ulic.
Pro dodávky vody z místních zdrojů je klíčová čistota vody v Berounce. Tyto zdroje
však nejsou zárukou stabilní dodávky kvalitní
pitné vody. Například po povodních 2002
byly oba tyto zdroje na dlouho odstaveny. Co
se týče té pražské, Praha bude v budoucnu
sama řešit nedostatek kapacit a cena vody
tak poroste. Jsme přesvědčeni, že není rozumné zásobovat město na okraji CHKO vodou dopravenou z Želivky a financovat zastaralé pražské sítě.
Vzhledem k finanční situaci Černošic je nejvyšší čas podívat se do budoucnosti a zvážit
investice do otevření nových vlastních zdrojů.
Např. ve Vonoklasech byly v r. 2008 otevřeny
dva nové vrty s kapacitou, která by pokryla
polovinu černošického odběru z Prahy.
Vlastní zdroje by díky minimálním ztrátám
našich sítí mohly přinést masivní úsporu financí, bezpečnou a stabilní dodávku zaručeně kvalitní vody a v neposlední řadě nejen cenovou, ale i praktickou nezávislost na Praze.
Jan Jelínek a Martin Pavlík
cernosice-zavodou.cz

Zápis do prvních tříd
23. ledna 2012 od 14.00 do 18.00 proběhne v budově školy v Mokropsech zápis dětí
do prvního ročníku ZŠ Černošice pro školní
rok 2012–2013. Zapsány budou děti narozené od 1. 9. 2005 – 31. 8. 2006. Rodiče
přinesou k zápisu rodný list dítěte. Přednostně budou zapsány děti s trvalým bydlištěm
v Černošicích a děti s trvalým bydlištěm ve
Vonoklasech. Jestliže se z vážných důvodů
nebudete moci dostavit, je možné si domluvit náhradní termín na telefonním čísle
251 000 792 nebo 251 000 602. K zápisu
se dostaví i děti, jejichž rodiče uvažují o odkladu školní docházky.
Olga Bočková
zástupkyně ředitele ZŠ Černošice
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z města a okolí

Krátké zprávy
ze základní školy
• Ve sbírce na podporu občanského sdružení
Chrpa jsme vybrali 1.875 Kč. Částka bude použita na nákup nových koníků a jejich výcvik.
Občanské sdružení všem žákům i pedagogům
poděkovalo.
• Získali jsme z Fondu hejtmana Středočeského
kraje 80 tisíc Kč na nákup herní soupravy na
hřiště.
• Výsledky Logické olympiády jsou již známé. Ve
Středočeském kraji se zúčastnilo soutěže více
než tisíc dětí, do krajských kol však postupovalo
40–60 nejlepších. Z naší školy se nejlépe umístil
Marek Špaňhel z 9. B. – byl na 89. místě z 1224
účastníků 2. stupně. Za dobré lze považovat
i umístění Daniela Farského ze 4. A (135. místo
z 1472 dětí 1. stupně).
• V pondělí 17. 10. byla postavena hala, která
slouží k výuce tělesné výchovy. Halu ve zbytku
času pronajímáme. Informace k pronájmu na tel.
251 001 602 nebo u paní Holoubkové.
• Ve školní družině proběhla „Veselá podzimní
olympiáda“. Děti plnily sedm veselých disciplín,
např. běh s kočárkem, let na koštěti, běh v holinách apod.
• Mezi žáky 5. ročníku proběhlo školní kolo soutěže první pomoci Helpíkův pohár. Děti absolvovaly
přednášku spojenou s praktickým nácvikem resuscitace. Vítězové postupují do krajského kola.
• Osmé třídy pod vedením pánů učitelů Steinochera a Vávry při fyzikální procházce na Cukrák
měřily změny atmosférického tlaku v souvislosti
s nadmořskou výškou a zjistily nadmořskou výšku Cukráku a školy.
• Do finále soutěže „Výtvarný podzim 2011“, které
se koná v chatě mysliveckého sdružení v Libři,
bylo pozváno 5 žáků naší školy.
• 7. listopadu proběhlo testování žáků devátých
tříd firmou SCIO. Testy proběhly v českém jazyce, matematice a z obecně studijních předpokladů. O výsledcích vás budeme informovat na
webových stránkách školy.
• Třídní schůzky tentokrát proběhly jinak. Nejprve
se konaly v kmenových třídách s třídním učitelem
a pak následovaly konzultace. Jako vždy upozorňujeme rodiče, že třídní schůzka je jen jedna
z možností informace o žákovi. Lze využít i mailů,
telefonátů a osobní schůzky mimo termín TS.
• 9. 11. se sešla Školská rada.
• Škola se vybavuje moderní interaktivní technikou. 16. 11. proběhlo školení pedagogů.
• Upozorňujeme na změnu termínu „Ať ruce tleskají“. Akce se bude konat 1. 2. 2012 v hale
školy.
• Škola žádá Středočeský kraj o grant na výstavbu
atletické dráhy a doskočiště.
• Vánoční prázdniny jsou 23. 12. 2011–2. 1. 2012
včetně. Pololetní prázdniny připadnou na pátek
3. 2. 2012, jarní budou 20. 2.–26. 2. 2012.
• Ředitel školy vyhlašuje na 21.–22. 12. 2011 ředitelské volno. Bude zachován dopolední provoz
školní družiny (v případě dostatečného zájmu –
sedm a více dětí). Jídelna nebude vařit.
• Je koncipován a zpracován projekt ve spolupráci s gymnáziem pro zrakově postižené a SŠ pro
zrakově postižené pod názvem „Jeden svět pro
všechny“.
Vedení ZŠ Černošice
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Škola, sponzorování, peníze, perspektivy
Do černošické školy jsem nastoupil v srpnu
1993. Vedu ji tedy 18 let. Mnoho z vás mi projevilo důvěru, mám radost, že se mnou čile komunikujete, někteří mi věříte, jiní ne tak zcela.
Jako bych viděl ten svůj začátek na zdejší
škole, jako by to bylo včera. Školu jsem převzal materiálně, ale i se vzdělávacími programy,
které byly v úplných počátcích. Takový byl čas
změn. Během těch uplynulých 18 let se ze školy stala instituce s více než 690 dětmi. Přibyly
nové učebny, postavila se dvě hřiště s umělým
povrchem, pořídila se přetlaková hala… Zvýšil
se počet tříd, rozrostla se školní družina, počet vydaných obědů se zvýšil dvojnásobně. Ve
vzdělávací oblasti byl zaveden školní vzdělávací
plán, došlo k větší diferenciaci, začala se využívat moderní didaktická technika. Škola prošla
a prochází mnoha kontrolami, např. školní inspekcí, prověrkami bezpečnosti práce, požární ochrany, hospodářskými kontrolami apod.
Zavedli jsme autoevalulační systém a ve své
práci se řídíme jeho výsledky. Ale o tom všem
píšeme pravidelně a snažíme se vás informovat
na stránkách tohoto periodika či na našich webových stránkách ( www.zscernosice.cz).
Škola potřebuje dobrý tým
Občas potkávám své první žáky ze zdejší
školy. V roce 1993 jim bylo patnáct let a dneska? O 18 let více. Mají rodiny, studují nebo už
dostudovali, jsou úspěšnými manažery, učiteli,
dokonce i poslanci, ale také část z nich je bohužel bez práce. Prostě tak jde život se vším
dobrým a zlým.
Každodenní práce ve škole je skutečně náročná a věřte mi, není zvládnutelná pro ředitele,
který nemá podporu. Vše je o týmu! Měl jsem
– a myslím, že mám – štěstí. Mám senzační
učitele, pozitivně spolupracující vedení školy,
všichni vědí, co mají dělat. Je to tým, který prostě jede po trati a třeba ho na chvíli rozhodí písek
na kolejích, nečekané neplánované přejezdy,

kámen do skla, kmen na kolejích, zemětřesení,
adekvátní či neadekvátní poznámky okolí a další. Ale věřte mi – můj tým tvoří odborníci. Prostě
jsou to profíci. A umí. Ale to jen na úvod.
Na rozvoj a modernizaci chybí peníze
Škola se v současné době trochu potýká s finančními problémy. Kde jsou ty doby, kdy stačilo říci – potřebujeme to či ono. Ano, finanční
situace je taková, jaká je. Avšak dokážeme si
pomoci jen částečně.
Ve formě nejrůznějších grantů, o které pravidelně žádáme a které buď vyjdou, či nevyjdou.
V současnosti máme tři granty z fondů EU (ty
jsou zaměřeny na vzdělávání), o další budeme
žádat (i se zaměřením na materiální oblast, abychom ulehčili městskému rozpočtu). Máme
představu o dalších aktivitách. Chceme konečně tělocvičnu odpovídající době i počtu žáků,
venkovní rozběhovou dráhu, chceme propojení všech budov interaktivní technikou, hodláme pokračovat v modernizaci jídelny. Zkrátka
chceme víc a dál!
Sponzorství
Zdroje toku financí jsou však omezené.
Pochopitelně. A proto se na vás obracím se
žádostí o sponzorství. Škola je připravena na
takové situace, umíme s penězi sponzorů zacházet, samozřejmě pod důslednou kontrolou
a v duchu požadavků těch, kteří nám peníze či
jiný dar svěří. Chceme modernizovat počítačové pracovny, chceme, aby naši žáci poznávali
nové věci formou exkurzí, ale škola potřebuje
také nové okapy, omítky atd.
Prostoru pro sponzorství, jak vidíte, je plno
a stačí se jen pozeptat vedení školy.
Dovolím si na tomto místě poděkovat těm,
kteří na chod školy již přispěli, a zároveň vyjádřit díky dárcům budoucím.
Zdeněk Moucha
ředitel ZŠ Černošice

Co chystají v ZŠ Černošice
Stalo se milou tradicí ZŠ Černošice, že se setkává s žáky a jejich rodinami při akci „Ať ruce
tleskají!“. Jen v loňském školním roce ji nahradila oslava školní osmdesátky v květnu. Tento
předěl ovšem škola využila jako impulz k drobným změnám. To hlavní, milé setkání a zážitek
školy trochu jinak, však rozhodně zůstává.
Letos jsme si pro naši akci dali jednoticí téma
Kryštof Kolumbus a objevování světa. Nějakou formou, alespoň dílčím způsobem, se tohoto tématu dotknou ve všech třídách. Menší žáci
se zaobírají především mořem a podmořským
světem, piráty a indiány a ti starší historickou
a zeměpisnou stránkou. Výsledkem by mělo být
společné divadelní představení.
Akci jsme posunuli z předvánočního času, kdy
je nabídka nejrůznějších akcí obrovská. Bude to
taková malá odměna za zvládnuté 1. pololetí.
Sejdeme se tedy 1. 2. 2012 v hale školy.

Výtvarná soutěž
Letos ještě připravujeme jednu novinku. ZŠ
Černošice bude vyhlašovatelem výtvarné soutěže. Tato soutěž je však unikátní tím, že počítá i s účastí slabozrakých a nevidomých. Díky
navázané spolupráci s Gymnáziem pro zrakově
postižené a SŠ pro zrakově postižené v Praze
Radlicích bude celá soutěž doplněna o bohatý
doprovodný program, který pomůže sblížit světy vidomých a nevidomých. Děti naší školy si
tak budou moci vyzkoušet mnohá úskalí života
zrakově hendikepovaných a ověřit si, že jejich
nedostatkem může být právě to, že se na oči
spoléhají příliš.
O obou akcích budeme podrobněji informovat v dalších číslech IL. Za všechny, kteří akce
připravují - a je jich, věřte, dost - se na viděnou
těší
Magdalena Capková, pedagog ZŠ Černošice

z města a okolí
FOTO: 3x archiv MŠ Karlická

-- Třída Lvíčat vyráběla panáčky „Bramboráčky“. --

-- Ve třídě Krtečků si děti užily oslavu Haloweenu. --

V naší školce čaroval podzim
Podzim je jedním z nejkrásnějších ročních období, které přímo hýří podněty k rozmanitým aktivitám. Dává nám nepřeberné množství podzimních
darů přírody, a tím nás neustále inspiruje k novým a novým činnostem.
Třída Sluníček nasbírala při procházkách lesem různé druhy přírodnin.
Ve školce pak děti uplatnily svoji fantazii a vyrobily si lesní střítky. Za odměnu skřítkové poslali do školky dopis, že pro děti ukryli v lese poklad a pokud se nebojí, mají ho jít hledat. K pokladu vedla cesta plná úkolů, které
musely děti splnit. Odměnou pro ně byl hrnec plný zlaťáků.
Ve třídě Lvíčat vzniklo malé políčko, na které si děti přinesly z domova
různé druhy zeleniny. Děti nejprve tahaly řepu, pak kopaly brambory. Zatímco po práci odpočívaly, začaly se na políčku dít divné věci. Z brambory
se vyklubal panáček „Bramboráček“. Dětem se moc líbil, a tak si ho chtěl
každý vyrobit sám. Brambory děti spojily špejlí a z různých semínek, plodů
a koření vznikl obličej. Na vlasy, čepičky a další ozdoby se hodily další
přírodniny – listí, suchá tráva... Přehlídku „Bramboráčků“ obdivovali rodiče
i děti.
Ve třídě Krtečků oslavovaly děti svátek Halloween. Třídu vyzdobily strašidýlky, netopýry, z domova přinesly dýně. Když bylo vše připraveno, nastal
čas přinést si masku, a tak mohl začít strašidelný rej. Soutěžilo se také
o nejhezčí masku, ale vzhledem k tomu, že všechny masky byly nápadité,

-- Pro děti ze třídy Sluníček připravili lesní skřítkové poklad. --

bylo velmi těžké určit vítěze, a tak se jimi stali všichni. Strašidelné dopoledne se všem moc líbilo. Děti si domů odnášely spoustu nových zážitků.

MOKROPESKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLKA ZVE VŠECHNY MALÉ DIVÁKY,
I TY, KTEŘÍ NEJSOU ZAPSÁNI K DOCHÁZCE DO MATEŘSKÝCH ŠKOLEK,

NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ, KTERÁ SE KONAJÍ V NAŠÍ ŠKOLCE
( NA ADRESE TOPOLSKÁ 518 , ČERNOŠICE-MOKROPSY)

19. 12. pondělí
9. 1. pondělí

		

10.30		Cesta do Betléma
10.30		O Honzovi

Vstupné na všechna představení je 70 Kč na dítě. Dospělí vstupné dobrovolné.
Změna programu vyhrazena.
Další podrobnosti na www.mokropeskaskolka.cz
Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice, Topolská

Ve věku 69 let zemřel významný černošický občan Ladislav
Lešetický – dlouholetý předseda Spolku pro partnerství
evropských měst, bývalý zastupitel, aktivní občan, vysokoškolský učitel, šarmantní
pán. Více o životě pana Lešetického v příštím vydání IL.

Občanské sdružení Náruč
přeje všem svým přátelům, podporovatelům, zaměstnancům, dobrovolníkům
i návštěvníkům kavárny Modrý domeček
radostné svátky vánoční, strávené v klidu
rodinné pohody a do nového roku hlavně
pevné zdraví a psychickou pohodu.
Děkujeme Vám za Vaši podporu,
které si velice vážíme.
Kolektiv o. s. Náruč

Alena Janovská
ředitelka MŠ Karlická

RC Fabiánek:
čtení dětem,
maškarní ples
Dobřichovice – Od začátku listopadu pořádá RC
Fabiánek v dobřichovické knihovně čtení dětem.
Scházíme se každé středeční odpoledne od 15.30
do 16.30 v zadní části knihovny. Čtení pro děti připravují maminky z Fabiánku, chceme pozvat i zajímavé hosty. Již jsme s dětmi přečetli knížky Lední
medvídku, vrať se brzy, Pan Sova a O malém tygrovi, těšit se můžete třeba na Malého prince, Kvaka
a Žbluňka nebo na pohádku O princi s dřevěným
mečem. Kroužek je vhodný pro děti zhruba od 3 do
6 let, starší děti mohou přijít bez doprovodu rodičů.
Vstupné je 30 Kč.
Již nyní bychom vás rádi pozvali na maškarní ples,
tentokrát na téma pohádkové bytosti. Ples se bude
konat v sobotu 21. ledna od 15 hodin v Sále dr. Fűrsta, o zábavu se postará kapela Myš & Maš. Zveme
vás v předstihu, abyste stihli připravit kostýmy – a to
nejen pro děti, ale i pro rodiče! Každý rodič převlečený za pohádkovou bytost bude mít vstup zdarma.
www.rcfabianek.estranky.cz
Libuše Stupavská
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Mokropeská školka
je tu pro děti i rodiče
Je běžné, že školky připravují pestrý program
pro své děti. Naše školka myslí také na rodiče
a připravuje akce společné pro rodiče a děti,
ale i pro rodiče samotné.
Každý měsíc pořádáme akci Mami, tati,
pojď si se mnou hrát. V tento den přicházejí
s dětmi do školky i rodiče, prarodiče a starší
sourozenci. Společně si hrají, děti jim ukazují,
jaké hračky mají rády, s čím si hrají nejčastěji
a také rodičům vysvětlují pravidla jednotlivých
her. Děti si možnost poučit své rodiče náležitě
užívají. Spokojení jsou i rodiče, protože většina z nich se tím vrátí do dětských let a mohou
alespoň na okamžik zapomenout na starosti
všedních dní.
Na podzim jsme vyhlásili soutěž o Nejkrásnější světýlko z dýně. Úkolem bylo doma za
pomoci celé rodiny vyrobit světýlko z dýně.
Fantazii se meze nekladly a tak se nám sešlo
32 dýňových světýlek nejrůznějších velikostí
a tvarů. Každý den ráno, když byla ještě tma,
jsme všechna světýlka zapalovali, aby nám
svítila na cestu do školky. A stejně tak odpoledne nám svítila na cestu domů. Také jsme
hodnotili a vybírali to nej. Každý návštěvník
školky, včetně dětí, měl jeden hlas. A jak to

FOTO: archiv MŠ Topolská

nakonec dopadlo? Na 3. místě se umístila Betynka Průchová, na 2. místě Adélka Bláhová
a jako nejkrásnější dýni vybrala početná porota kočičí světýlko Verunky Mouchové. Všichni
zúčastnění byli odměněni, protože všechny
dýně byly moc pěkné.
Myslíme také na maminky. I ty si potřebují
odpočinout a odreagovat se. Proto jsme pro
ně uspořádali malou tvořivou dílnu. Děti si hrály
v jedné třídě školky a maminky si v jiné třídě
v klidu tvořily a vyráběly podzimní stromeček
z bukvic. Bylo to velmi příjemné odpoledne.
Nápad se osvědčil, a tak pro maminky připravujeme další tvořivé dílny, tentokrát předvánoční.
Před započetím adventního období jsme
připravili společné tvoření rodičů s dětmi.
Letos jsme vyráběli svíčky ze včelích plástů.
Každý si vyrobil čtyři svíčky, které symbolizují
jednotlivé adventní neděle. Barvu jednotlivých
svíček si děti velmi pečlivě vybíraly. Domů si
odnášely čtyři různě barevné svíčky a advent
tak mohl začít.
Další informace najdete na
www.mokropeskaskolka.cz
Za kolektiv učitelek Mokropeské školky
Kateřina Mandová

-- Tvořivé dílny pro maminky se ukázaly
jako dobrý nápad. --

Mladí černošičtí tenisté slaví úspěchy
Během letošního roku 2011 trénovalo v tenisové škole Mgr. Tomáše Frýdy při SK Černošice na 100 mladých tenistů. Soutěžních zápasů či tenisových turnajů mladších, starších žáků nebo
dorostu se zúčastňovalo pravidelně na 30 z nich.

Foto: archiv TŠ Tomáše Frýdy

Družstvo mladších žáků ve 2. krajské třídě vybojovalo 3. místo, družstvo
starších žáků v 1. krajské soutěži obsadilo 7. místo a dorost ve 2. krajské
třídě skončil na 4. místě.
Oceňujeme především výkon družstva mladších žáků, které až do posledního kola soutěže bojovalo o postup. Tým nastupoval ve složení Franta
Pírek, Robin Primus, Kuba Stanko, Honza Waldhauser, Adéla Dufková,
Eva Wohlová, Monika Ticháčková. Poděkování patří nejen dětem, ale také
rodičům za výborný servis.

Tomáš Frýda

Přijďte fandit černošickým hokejistům

-- Tým mladších žáků SK Černošice.
Nahoře: Pírek, Stanko, Waldhauser, Primus
Dole: Ticháčková, Pírková, Dufkov --
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Kromě mistrovských soutěží se na jaře na kurtech SK Černošice uskutečnil Okresní přebor mládeže. Největšího úspěchu dosáhl František Pírek v kategorii mladších žáků, který skončil na 2. místě.
A úspěšní byli i další hráči trénující pod vedením TŠ T. Frýdy v Černošicích.
Robin Staněk – český juniorský reprezentant, kterému k Novému roku
bude patřit cca 30. místo juniorského světového žebříčku a který si v lednu 2012, jako první černošický tenista, zahraje juniorku na Australian
open v Melbourne.
Sandra Mateková – česká juniorská reprezentantka, finalistka turnajů
v Německu, Švýcarsku, momentálně hráčka třetí stovky juniorského světového žebříčku.
František Pechala – přední český mladší žák, pohybující se do 20. místa českého žebříčku.
František Pírek – tahoun týmu mladších žáků SK Černošice, v současnosti 100. mladší žák v ČR.
Adéla Dufková – další z úspěšného týmu mladších žáku, která dobře
bojovala na celostátních turnajích.
Hodně zdraví a tenisových úspěchů v sezóně 2012 všem tenistům přeje tenisový klub SK Černošice.

• Ne 11. 12. 2011

SK Černošice – HC Žabonosy

• Ne 8. 1. 2012

SK Černošice – HC Příbram

• Ne 22. 1. 2012

SK Černošice – HC Spartak Vlašim

• Ne 29. 1. 2012

SK Černošice – BK Mladá Boleslav B

Začátky zápasů jsou vždy v 16.30 na zimním stadionu
v Černošicích.

z města a okolí

Zprávy
ze Sokola

FOTO: 2x archiv Sokola Černošice

Od 12. září probíhá pravidelné cvičení všech
složek podle rozvrhu. V současné době začal
nácvik na XV. Všesokolský slet, který bude první
týden v červenci 2012. Nacvičujeme tři skladby:
• Muzikantova písnička – skladba pro rodiče
a děti, cvičitelka Michaela Dvořáková (čtvrtek
15.30–16.00);
• Člověče, nezlob se – skladba pro děti 4–7
let, cvičitelka Hana Fořtová (středa 16.30–
17.00);
• Jen pro ten dnešní den – skladba pro seniory, cvičitelka Hana Fořtová (pondělí od
10.00).
K nácviku kterékoliv skladby je možno se ještě
přihlásit. Zejména bychom uvítaly muže-seniory,
skladba je koedukovaná, tzn., že jeden celek –
9 cvičenců – tvoří 6 žen a 3 muži.
Černošický Sokol v televizním pořadu
V pondělí 17. října natáčela u nás v Sokole televize pořad určený pro seniory. Naše nejstarší
cvičenky pod vedením Hany Fořtové předvedly
ukázku pravidelného cvičení. Pracovníci televize natočili rozhovory s některými členkami,
zajímalo je, co jim Sokol přináší (kromě pravidelného cvičení k udržení fyzické kondice pomáhá někdy společnost vrstevníků nahradit rodinu nebo životního partnera). Také se zajímali,
jaké další aktivity pro ně Sokol pořádá (výlety,
vánoční posezení, cvičení na sletech aj.).
Diskutována byla také historie vzniku černošického Sokola před téměř 100 lety (v r. 1913),
stavba sokolovny a situace v Sokole po roce
1945. Na dotazy odpovídala dokonale Milena
Křížová, která je doplnila i mnohými fotografiemi
ze svého archivu. O novodobé historii černošického Sokola povídala a fotografiemi seniorek
a seniorů z posledních 20 let doplnila Hana Fořtová. Ozdobou celého pořadu se stal náš nově
restaurovaný sokolský prapor (viz foto).
Záznam z této akce bude vysílán v pořadu

-- V Sokole natáčela Česká televize pořad pro seniory. --

Barvy života 9. prosince 2011 na ČT 2 (s reprízou na programu ČT).
Jak jsme již informovali, nabízíme zájemcům
ve volných hodinách pronájem tělocvičny na
badminton, na který je nově nalajnovaná tělocvična. Další nabídka je pro příznivce stolního
tenisu – dva stoly, síťky a pálky je možno si zapůjčit u správce. Ve všech případech je pronájem tělocvičny za 100 Kč/hodinu.
Za TJ Hanka Fořtová

Výbor TJ Sokola Černošice

Výzva
Od ledna 2012 hledáme cvičitele pro
mladší žáky. Stávající cvičitelé se již nebudou moci žákům věnovat z důvodů pracovního vytížení. Velmi naléhavě hledáme za
ně náhradu. Snad by se mohl najít nějaký
sportovně založený mladší muž, třeba tatínek některého z žáků. Vyškolil by se ve
cvičitelském kurzu a jednou týdně, v úterý
od 18.30 do 19.30, by se věnoval klukům.
Chodí jich obvykle 6–8.

Obnova černošického kostela
Od letošní mariánské pouti byl uzavřen kostel
Nanebevzetí Panny Marie, který zde stojí již od
první poloviny 14. století, aby se zde provedla II. etapa jeho rekonstrukce. I. etapa začala
v roce 2004, kdy bylo nutné opravit věž, střechu

a fasádu. Letos se přikročilo k druhé, snad ještě
významnější rekonstrukci, a to interiéru. Celková
koncepce byla svěřena akademickému sochaři
Petru Váňovi, který za připomínek farnosti, liturgické komise Arcibiskupství pražského a Památkového ústavu, bdí nad všemi pracemi.
FOTO: archiv farnosti
Těch se ujalo Stavitelství Řehoř, už od
počátku spojené s touto obnovou.

-- Při rekonstrukci interiéru byla objevena freska
z 1. čtvrtiny 18. století. --

Poděkování
Při této příležitosti bychom rádi poděkovali
paní Vendule Otavské za ochotu, se kterou se
ujala zrestaurování našeho historického praporu
a velice pečlivě ho vyčistila a opravila na poškozených místech. Krásný prapor může být ve sletovém roce opět obdivován při oslavách 150. výročí založení Sokola a objeví se na župním sletu
v Komárově i při XV. Všesokolském sletu v Praze
v červenci 2012. Ještě jednou moc děkujeme.

300 let stará freska
Obnova kostela je spojena i s nečekaným objevem. Koncert Scholy Gregoriany Pragensis 13. 8. symbolicky rozechvěl vnitřní omítku kostela tak, že se
vzápětí nato objevily tváře a postavy staré
malby. Byla přizvána akad. mal., restaurátorka Markéta Pavlíková a bylo konstatováno, že se jedná o malbu z 1. čtvrtiny

-- Zrestaurovaný historický prapor Sokola Černošice --

18. století, která se skrývala pod mnohými vrstvami malby.
Farnost souhlasila s restaurováním a už v listopadu při vzpomínce na všechny věrné zemřelé jsme mohli hledět skrze opravenou barokní
fresku do světa posmrtného, neboť naši předci
zvolili jako námět výjev hříšných duší v Očistci,
kterým andělé podávají ruce. Malba je však součástí většího uměleckého celku, a tím je výjev
Kalvárie s velikým křížem s ukřižovaným Ježíšem
a po stranách se sochou Panny Marie a apoštola
Jana.
Freska bylo nečekané, ale milé zdržení, a tak
oprava není ještě u konce. Bude se pokračovat
až do příštího roku, přibližné datum dokončení je
jaro 2012. Přesto se už teď kostel viditelně nadechl čerstvého vzduchu. Přesvědčit se můžete
ostatně sami, ať už při nedělních bohoslužbách
od 10.30, nebo při příležitosti řady koncertů.
Mgr. Zdeněk Skalický
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koutek pro seniory

Virtuální univerzita
3. věku v DPS
Foto: Miroslav Strejček

Vánoční setkání seniorů
Komise sociální a pro péči o seniory ve spolupráci s oddělením sociálních služeb bude
již tradičně pořádat Vánoční setkání seniorů
z Domu s pečovatelskou službou a osamělých seniorů z obce, kteří obdrží osobně
pozvánku. V současné době komise sociální

a pro péči o seniory připravuje program a dárky pro pozvané seniory. Zaměstnanci DPS již
plánují štědrovečerní večeři, kde jistě nebude
chybět bramborový salát s rybou či kuřecím
řízkem. Setkání se uskuteční 21. 12. 2011
v Domě s pečovatelskou službou.
Foto: archiv DPS

-- Vánoční setkání --

-- Zimní semestr --

Vánoční projížďka Prahou

V současné době zakončujeme v DPS zimní
semestr virtuální univerzity třetího věku, kde se
pečlivě věnujeme pěstování jedlých a léčivých
hub. A již připravujeme jarní semestr, pro který
si naši studenti vybrali téma Myslivost.
Myslivost není pro nikoho z nás ničím zcela
neznámým. Cyklus šesti přednášek však jistě
dokáže v leckterých směrech překvapit. S přednášejícími se vydáme do hluboké historie myslivectví, do přírody za zvířaty, ale také na myslivecké oslavy. To vše s myslivostí souvisí, myslivost
je totiž kromě pečování o přírodu a zvířata také
životní styl. O jeho podobách si budeme povídat s pedagogy České zemědělské univerzity
v Praze.
Kurz bude začínat až od února, ale již teď
se máte možnost přihlásit na níže uvedené kontakty.
Studijní poplatek za semestr: 300 Kč.
Více informací vám poskytneme na tel.čísle
251 177 561 nebo na www.dpscernosice.estranky.cz, www.e-senior.cz.

Foto: archiv DPS

-- Vánoční projížďka 2006 --

V sobotu 10. 12. 2011 pořádá oddělení sociálních služeb města Černošice ve spolupráci
s nadací Život 90, výlet pro seniory do Prahy.
Cílem bude Loretánské náměstí s jesličkami,
Hradčanské náměstí, chrám sv. Víta, Rudolfinum – výstavní sály, Staroměstské náměstí
a další místa dle vašich přání.
Pro tento výlet budou zajištěny dva plně
bezbariérové autobusy s vyškolenými průvodci. Odjezd obou autobusů je ve 12 hodin
z parkoviště od Domu s pečovatelskou službou,
poté pojedeme po trase „okružní linky“ č. 415,
a bude tedy možné přistoupit na zastávkách Vráž,
samoobsluha, Vráž, u transformátoru, Slunečná, U Kamenného mostu, Mokropsy, žel. zast.,
Dr. Janského a u nádraží v Černošicích.
Zajištění dopravy pro seniory je zdarma, kapacita je však omezená, je tedy nutná rezervace míst u pana Miroslava Strejčka v DPS nebo
u paní Pomahačové v Klubu důchodců.
Případné podrobné informace poskytneme
na tel. čísle 251 177 561.
Foto: archiv DPS

Přijďte se nadýchnout
vánoční atmosféry...
Zaměstnanci Domu s pečovatelskou službou v Černošicích pořádají
dne 12. 12. 2011 od 15 hodin ve společenské místnosti DPS pro své
seniory, ale i pro ostatní seniory města Černošice společné vánoční
pečení cukroví.
Vítaní budou všichni, ať už ti, co budou nápomocni při pečení vánočního cukroví, vykrajování, zdobení atd., anebo ti, co si přijdou
jen posedět při vánočních koledách u šálku svařáku či grogu. Zájemce o pečení vlastního cukroví též vítáme! V případě potřeby Vám rádi
zajistíme dopravu do DPS. Informace zájemcům podá na telefonu
725 923 777 paní Eva Matějáková.

-- Pečení perníčků -Miroslav Strejček, vedoucí oddělení sociálních služeb Černošice
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FOTO: archiv Pramínku

Vánoce s Pramínkem
Lidový soubor Pramínek při ZUŠ v Černošicích
zve na tradiční předvánoční setkání s koledou,
tentokráte z Valašska.
III. neděle adventní, 11. 12. v 17.00,
kaplička v Mokropsech.

-- Pramínek zazpívá koledy, tentokrát z Valašska. --

Vánoční koncert ZUŠ s Pramínkem,
pondělí 19. prosince v 18 hod.,
modlitebna Církve bratrské na Vráži.
Marcela Látalová, Pramínek

IV. neděle adventní v modlitebně Církve bratrské
představení Živého betlému a výrazně ho rozšiřuje.
Přijďte a nechte se překvapit!
Součástí večera bude také slavnostní zapálení
adventních svící a malé pohoštění.

plně zužitkovat a rozvíjet jejich hudební talent. Cílem
je společně zkoušet, veřejně vystupovat, pořádat
mezinárodní výměny, spolupracovat s profesionály,
případně i nahrávat výsledky své práce.
Mifun
Na podzim tohoto roku vznikl dětský soubor
V 17 hodin modlitebnu na Vráži rozezní vánoční
Pavel Paluchník, kazatel Církve bratrské
Mifun také v našem regionu. Děti zatím pracují ve
koncert dětského sboru. Soubor Mifun a jeho přáteskupinkách v Černošicích, Mokropsech, Dobřilé představí šťavnatou směs českých, španělských Více o Mifun
chovicích a jako kroužek Střediska volného času ve
a jihoamerických koled. Dále sbor zazpívá tři písně
Mifun je projekt, jehož náplní je práce s dětmi
od Benjamina Brittena z cyklu „Friday afternoons“,
v oblasti hudebního vzdělávání. Základní myšlenkou Všenorech v celkovém počtu více než 30 dětí od
pěti do čtrnácti let.
který Mifun připravuje na své turné do Německa
je vytvářet zázemí pro vznik malých hudebních skuZkoušky probíhají jednou týdně. Při nich si děti –
v červnu 2012. Vrcholem večera pak bude prove- pin, sborů či orchestrů a umožnit tak dětem smyslukromě nácviku repertoáru – zlepšují
dení jazzové kantáty „Baltazar“ od Stanisvůj hlasový projev, dech, rytmus,
slava Poslušného, ve které spoluúčinkují FOTO: archiv souboru Mifun
motoriku či schopnost soustředit
jako hosté vynikající sólistky včetně zpěse. Hrají i na různé hudební nástroje
vačky a kytaristky Lucie Steinhauserové z
a seznamují se s cizími jazyky.
hudební skupiny Sestry Steinovy. A také
Dětský soubor Mifun
„živý“ velbloud.
klavír: Stanislav Poslušný
kytara: Lucie Steinhauserová
Betlémské překvapení
harfa: Barbora Hurťáková
A v 18.30 se bude pokračovat preperkuse: Martin Plášil
miérou ojedinělého ztvárnění vánočního
sólistky: Tereza Nacherová, Eliška
dramatu v podání dětských hereckých
Rezková, Anna Vaverová,
talentů za doprovodu smíšeného pěvecMichaela Babičová, Jana Vikého sboru a orchestru z Církve bratrské
kukelová, Dominika Ruizová
pod vedením Oty Štance, jr. Hra Betlém-- Zkoušky souboru Mifun probíhají jednou týdně. -Dirigent: Jiří Polívka
ské překvapení navazuje na již tradiční
Na neděli 18. prosince, tedy 4. adventní neděli připravila Církev bratrská bohatý program.

Folklor, ale moderně
Akustický zvuk, poučený rockem, etnickou hudbou
i jazzem, tak by se dala stručně charakterizovat kapela Tomáš Kočko & ORCHESTR, která v Černošicích
zahraje ve středu 7. 12. od 20 hodin v Club Kinu.
Písničkář Tomáš Kočko je známý především díky
recitálu, ve kterém uvedl zhudebněnou poesii básníka píšícího v dialektu beskydských horalů, Ladislava
Nezdařila. Zajímavá je i další část repertoáru Tomáš
Kočko & ORCHESTR – původní ohlasová tvorba inspirovaná zbojnickou tematikou, zvláště pověstmi
a písněmi o Ondrášovi, legendárním hrdinovi beskydských hor. Repertoár doplňují osobité úpravy tradičních písní Moravy.
Tento originální hudební mix je opravdu příjemným
zážitkem. Svědčí o tom i množství vystoupení kapely
na významných festivalech world music, festivalech
folkových, folklórních, rockových i festivalech alternativní hudby. A to nejen v ČR, ale i v zahraničí (např.
Viljandi Pärimusmuuusika festival, EBU – Europian
broadcasting union, Colours of Ostrava, United Is(dj)
lands of Prague).
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FOTO: archiv Timudej

-- Kapela Timudej vystoupí v sobotu 17. 12. 2011 v Club Kinu.
Můžeme se těšit, neboť po téměř ročním soustředění v bulharských Rodopech
se vrátili na koncert do vánočních Černošic – „И когато се прибраха,
седнаха на чардака и ядоха кьопоолу!” – více na www.timudej.cz. --

kultura
FOTO: archiv E.I.T. Voices

Chorus Angelus
je znovu připraven
rozdávat radost
Pěvecký sbor Chorus Angelus
připravuje pro své stávající i nové
fanoušky sérii vystoupení v předvánočním adventním čase. Mladí
umělci například vystoupí na vánočních tržištích, farnostech nebo
v černošickém Club Kinu.
Poté, co sbor prošel za poslední rok několika zásadními změnami, při nichž došlo
ke značnému omlazení členské základny,
výměně sbormistra i zvolení nové rodičovské rady, se děti poctivě připravují na zmíněné turné.
Dnešní Chorus Angelus je dle slov
svého jednatele Aleše Nečesaného na
dobré cestě naplnit svůj velký potenciál.
Díky práci nové sbormistryně paní Martiny
Klimtové lze do budoucnosti hledět s optimismem.
„Plně jsme navázali na historii jména
Chorus Angelus v regionu Dolní Berounka
a stali se jeho důstojnými pokračovateli.
V dětech se snažíme podnítit lásku ke zpěvu, hudbě a kulturním hodnotám, přinášet
radost nejen publiku, ale hlavně dětem
samotným. Naší snahou je rozvíjet jejich
hudební talent radostnou a zábavnou formou. Chceme dětem poskytnout kvalitní
pěvecké a hudební vzdělání prostřednictvím profesionálního vedení při zachování
přirozené formy, která respektuje dětskou
duši i možnosti přiměřené jejich věku. Zároveň se snažíme v dětech podporovat
hodnoty přátelství a týmového ducha.“
Přijďte si s námi užít čarokrásnou atmosféru Vánoc.
3. prosince v 15.30 – Mikulášské trhy,
Černošice-Vráž
11. prosince v 17.00 – Vánoční koncert
v modlitebně, Černošice-Vráž
Kompletní seznam předvánočních
koncertů naleznete na našich stránkách
www.chorusangelus.cz.
Simona Pešková
Chorus Angelus

-- Dívčí soubor E.I.T. Voices --

Nový repertoár E.I.T. Voices
zazní v Club Kinu
V závěru třetí adventní neděle 11. prosince se
můžete těšit na koncert dívčího souboru E.I.T.
Voices. Vystoupení proběhne v černošickém
Club Kinu od 19 hodin.
Svým vznikem i věkem mladý dívčí soubor
E.I.T. Voices zazpívá pod taktovkou sbormistra, zpěváka, hráče na klavír, kytaru, baskytaru,
hudebního skladatele a textaře Petra Wajsara
(www.wajsar.com). Pro tuto příležitost si soubor
připravil ze svého zbrusu nového repertoáru ně-

kolik jazzových i populárních skladeb a závěrem
samozřejmě zazní i písně vánoční. To vše pak
za hudebního doprovodu několika vynikajících
muzikantů.
Přijďte s námi strávit příjemný adventní
večer s vůní punče, svařáku, vánočního cukroví
a především s vůní blížících se svátků vánočních.
Michaela Voldřichová
E.I.T. Voices

VÁNOČNÍ FARMÁŘSKÝ TRH
Bude v sobotu 17. 12. u hotelu Kazín, začne
později než obvykle – v 9 hodin, a končit bude
kolem 13 h. Kořenová zelenina na uskladnění, jablka a dýně; uzeniny, ryby, kuřata a snad
i hovězí a jehněčí maso; mléčné výrobky, med,
mošty, víno (i svařené) a horké sirupy a káva.
Kromě nákupu jídla na sváteční tabuli můžete
na vánočním trhu najít i dárky pod stromeček.
Pozvali jsme několik výrobců z blízkého okolí,
ke koupi budou například originální origami
šperky, ručně šité panenky a obrázky.
Od 10 hodin Vás zveme na divadelní představení Dražba písniček.

Za pozváním ještě jedno poděkování:
Děkujeme vám všem, kteří jste na posledních trzích ochotně odpovídali na otázky v našem dotazníku. Těší nás, že naprostá většina
z vás je spokojena s frekvencí i místem konání
trhů a že oceňujete občasný kulturní program.
Někteří z vás by rádi měli možnost zajít na trh
každou sobotu, ale jednalo se o výraznou
menšinu. Děkujeme také za připomínky k sortimentu, o rozšíření nabídky o více zeleniny,
ovoce a další druhy masa budeme usilovat
v následující sezóně.
TAK, o. s.

FOTO: archiv o.s. TAK

-- Zpestření vánoční tabule nebo dárek pod stromeček ... -23
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Vítězové naší
výtvarné soutěže
Děkujeme všem dětem za jejich krásné obrázky. Bylo opět těžké vybrat ty nejzdařilejší. Vítěze jsme rozdělili do dvou kategorií:
1. kategorie:
1. až 4. třída – Kubeš, Adam; Vendulka
Hlaváčková, Johanka Behemská; Nikola
Pfaurová a Terezka Mráčková.
2. kategorie:
5. třída – Klaudie Himmatová a Johan Čapek.
Vítězům gratulujeme.
Šilhánková Irena
knihovnice

Černošice, vilové město na Berounce
Pokud ještě nemáte koupený vánoční dárek, věnujte prosím pozornost této nabídce. Koncem roku 2005 byla vydána kniha
Černošice, vilové město na Berounce.
Jde o ojedinělý soubor historických fotografií, zachycujících naše město od konce 19.
století až po 30. léta 20. století. Vzácné dokumenty přibližují čtenářům, jak se z malé
vesničky v malebném údolí Berounky stávalo
letovisko s mnoha architektonickými skvosty.
Soubor pohlednic zapůjčilo město Černoši-

ce a umožnilo tak vznik publikaci, ve které je
shrnuta etapa jeho bouřlivých proměn. Kniha
je určena nejen pamětníkům, ale všem, kteří
se chtějí o historii Černošic dozvědět co nejvíce.
Publikaci Černošice, vilové město na Berounce koupíte v pokladně MěÚ v Riegrově ulici,
kde jsou zároveň k dostání i jiné publikace,
jako například panoramatická kniha fotografií
Krajinou Karla IV.
Pavel Blaženín

Na co se můžete těšit v lednu
FOTO: Filip Spálený

Hledáme
staré fotografie
Černošic
Město Černošice hledá jakékoli staré fotografie Černošic. Prosíme všechny, kdož takové
fotografie mají, aby nás kontaktovali na níže
uvedených číslech. Pro fotografie buď osobně
zajedeme a po okopírování je vrátíme, nebo se
s fotografiemi můžete zastavit na odboru kultury.
Děkujeme za pomoc.
Pavel Blaženín
tel.: 251 081 538, 602 200 817
e-mail: pavel.blazenin@mestocernosice.cz

Na návštěvě
v knihovně
S novým školním rokem jsme na půdě
knihovny opět uvítali naše malé školou povinné návštěvníky.
V září se na nás přišla podívat 3. třída
s paní učitelkou Lehnertovou. A protože
z předchozích návštěv už knihovnu dobře
znají, povídali jsme si o jejich prázdninové četbě a s radostí jsme zjistili, že děti
opravdu o prázdninách čtou. Jde většinou
o dobrodružné knížky.
V říjnu nás navštívila 1. třída s paní učitelkou Styczayovou. Děti byly v knihovně
poprvé, tak jsme je seznámili s provozem
knihovny, jejím uspořádáním a knižními
novinkami pro čtenáře začátečníky z nakladatelství Thovt. Na závěr si děti zasoutěžily s písmenky. Na vítěze čekaly knížky
a sladká odměna.
Rádi bychom do knihovny pozvali i další
třídy, stačí se telefonicky domluvit na termínu návštěvy (tel. 251 641 501). Už teď
se na vaši návštěvu těšíme.
Irena Šilhánková
knihovnice

-- Brazilský zpěvák Adriano Trindade --

Samba groovy a funky přímo z Brazílie
Brazilská noc s fantastickým černošským zpěvákem Adrianem Trinidadem z Brazílie a živou
kapelou LOS QUEMADOS! To není fantazie,
ale skutečnost. Stačí přijít v neděli 15. ledna
2012 od 20.00 do Club Kina.
Můžete se těšit na exotické spojení brazilské samby s peprnou směsí groovy, funky,
latiny, afro hudby, bopu a sóly kapely Los
Quemados Filipa Spáleného. Tato kapela, složená z vynikajících sólistů, vás překvapí svojí
pozitivní energií a komunikací s publikem. Ad-

Kytarový recitál v ZUŠ
Koncert zakladatele a dramaturga mezinárodního hudebního festivalu „Kytara napříč žánry“ Stanislava Bareka proběhne ve čtvrtek
12. 1. 2012 od 20.00 v koncertním sále Základní umělecké školy (Střední 403).
Stanislav Barek je člen a zakladatel folkové
skupiny „NJOREK“ s Jaroslavem Olinem Nejezchlebou, spolupracuje s íránským kytaristou
Shahabem Tolouie, mimo jiné ve skupině „Peňa
Flamenca“ od roku 2003 a „ARIONAS“ od roku
2005 společně se zpěvačkou řeckého původu
Marthou Elefteriadu a dlohodobě spolupracuje
s profesorem Jiřím Jirmalem. Je autorem několika publikací, např. kytarové školy „kytara pro
samouky“, koncertuje po celém světě.
Vstupné 100 Kč, pro děti a mládež 50 Kč. Na
koncert zve město Černošice.
Pavel Blaženín
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riano Trindade (zpěv, akustická kytara) pochází
z brazilského města Porto Alegre a pravidelně
vystupuje na významných festivalech v Evropě
a v renomovaných hudebních klubech.
Více informací najdete na www.myspace.
com/adrianotrindade a na www.losquemados.cz. Předprodej vstupenek v minimarketu
na černošickém nádraží. Vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 150 Kč. Koncert pořádá
město Černošice.
Pavel Blaženín
FOTO: www.stanislavbarek.cz

-- Stanislav Barek --

kultura

Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BROWN, Sandra: Ostrý střih – psychologický
román;
COELHO, Paulo: Alef – magický příběh;
DICKEY, James: Vysvobození – čtyři muži v kánoi na řece, tak začíná slavný román jižanského
autora Jamese Dickeyho. Z poklidného víkendu
se však brzy stává drama, v němž hrdinové musí
zvolit mezi zabít, nebo být zabit. Vychází po 40
letech poprvé v češtině;
ECO, Umberto: Pražský hřbitov – nejnovější
historický román proslulého autora, v příběhu se
detektivní zápletka prolíná s literaturou faktu;
ERICKSON, Carolly: Královnina sokyně – román. Vzepřít se Alžbětě Tudorovně bylo jako vynést nad sebou samým rozsudek smrti, ale přesto
se občas našli takoví odvážlivci;
FULGHUM, Robert: Drž mě pevně, miluj mě
zlehka – příběhy z tančírny;
JAKOUBKOVÁ, Alena: Čiň manželu dobře,
peklem se ti odmění – román pro ženy;
KLEVISOVÁ, Michaela: Dům na samotě – česká detektivka;
LARK, Sarah: V zemi bílého oblaku – rodinná
sága z Nového Zélandu;
SVĚRÁK, Zdeněk: Nové povídky – humorné
povídky;
ŠIKLOVÁ, Jiřina: Bez ohlávky – knižní rozhovor
s Jiřinou Šiklovou supluje memoáry, které uznávaná socioložka a pedagožka zřejmě nikdy nenapíše;
VANN, David: Ostrov Sukkwan – dobrodružný
román;
VÁŇOVÁ, Magda: Pavouk v síti – psychologický román;
VIEWEGH, Michal: Mafie v Praze – kniha pojednává o temném a realistickém obraze současné české společnosti, postavy jsou inspirovány
skutečnými;

WATERSOVÁ, Sarah: Noční hlídka – válečný
román bravurně vykresluje dobové reálie: rozbombardovaný Londýn, neustálý strach z náletů,
poničené domy a všudypřítomný chaos.
Naučná literatura:
BURG, Johanna: Temný osud jménem d´Este – historický román nabízí v netradičním zpracování zajímavý pohled na různé záhadné okolnosti,
předzvěsti a varovná znamení, které předcházely
atentátu na následníka trůnu, arcivévodu Františka
Ferdinanda d´Este v Sarajevu, 28. června 1914;
DEZORTOVÁ, Věnceslava: Karel Hála. Mistr
swingu – životopisná kniha o Karlu Hálovi;
KAŠPAROVSKÝ, Karel: Zeměpis v kostce –
publikace je určena především studentům středních škol, jako zdroj informací pro přípravu k maturitní zkoušce nebo k přijímacím zkouškám na
vysokou školu;
KOVÁŘ, Pavel: Život v sedle – autorizovaný
příběh Josefa Váni. Příběh člověka, který vždy se
vztyčenou hlavou míří za svým cílem, člověka, který zná dobře, jak bolí vítězství;
NYISZLI, Miklós: Byl jsem Mengeleho asistentem – autor, lékař z oblasti Sedmihradska,
byl jako maďarský žid deportován v roce 1944
do Osvětimi, kde strávil osm měsíců. Díky své odbornosti a znalosti němčiny byl při selekci vybrán
Josefem Mengelem, aby prováděl pitvy obětí jeho
zrůdných experimentů;
PRAŠKO, Ján: Deprese a jak ji zvládat – v knize najdete základní informace o depresích a příbuzných poruchách, jejich příčinách, projevech
a různých typech léčby;
SOCHROVÁ, Marie: Dějepis v kostce – cílem
příručky je seznámit s klíčovými událostmi, významnými osobnostmi a nejdůležitějšími vývojovými procesy evropské a mimoevropské společnosti.

Pro děti a mládež:
4 čertovské příběhy Čtyřlístku – v knížce najdete čtyři zcela nové příběhy, tentokrát z čertovského, ba přímo pekelného prostředí;
Pohádky o čarodějkách a kouzelnicích;
BALÁK, Libor: Moje první kniha o pravěku;
BARTOŠ, Jiří: Vtipnou kaši k snídani – vtipné
říkanky pro předškoláky a malé školáky;
CERNUSCHI: Pohádky o zvířátkách – leporelo;
DĚDKOVÁ, Jarmila: Kukačka aneb Já vím své
– dívčí román;
GATO, Martin: Hry v místnosti pro malé i velké;
MORKES, Petr: Komisař Vrťapka – další příběhy psího detektiva;
STEELE, Philip: Antický Řím – publikace seznámí děti se životem ve starověkém Římě.
Knihy v angličtině:
SHELLEY, Mary: Frankestein – zrcadlový text;
IRVING, John: The Cider House Rules (v češtině Pravidla moštárny) – román;
LUDLUM, Robert: The Cassandra Compact
(v češtině Projekt Kassandra) – špionážní román.
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

inzerce

OBUV-KVĚTA LÍPOVÁ
V
V
V
V
V
V

ZVEME VÁS NA PŘEDVÁNOČNÍ AKCI:
– SLEVA 10 % NA DĚTSKÉ ZIMNÍ ESSI

prodej dětské, dámské, pánské obuvi
široký výběr kabelek a batohů
– PŘI NÁKUPU NAD 3000 KČ
peněženky, manikúry, deštníky
OBDRŽÍTE DÁREK
punčochové zboží, čepice, rukavice
opasky,šněrovadla, impregnace a další
značky: RIEKER, ESSI, ARA, LOAP, ALPINE PRO, OLANG, TAMARIS, PEDDY
CARINII, KACPER, ICEBUG, BEFADO, TOPGAL, SOLINGEN,....

OBUV DOBŘICHOVICE
V ZAHRADÁCH 1081
(na náměstí u Tescomy)
TEL.739056024
kvetalipova@seznam.cz
www.obuvkvetalipova.unas.cz

OBUV ŘEVNICE
KOMENSKÉHO 100
(vedle zdravotních potřeb)
TEL.739056031
PO-PÁ
SO

8.00-18.00 hod
8.00-12.00 hod

TĚŠÍME SE NA VAŠÍ NÁVŠTĚVU.
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SI

16:00
hod

20:00
hod

9.12. TANEČNÍ PÁRTY S DJ BUNDOU A VÓĎOU
Mikulášská taneční párty s čertovským duem Bunda a Vóďa.
pá

LIVE
VSTUP: 50,- Kč

videoklip ke skladbě „Joy Flight“. Skladba je z aktuálního CD „Pleasure trip“
a rockové vánoce s radotínským Beer Sanatoriem vás jistě přesvědčí, že kořeny
historie i blues prorůstají deltou Berounky a Radotínem tak jako bluesovou
deltou Mississippi v New Orleans.

LIVE

19:00
hod
do Clubu Kino, kde od 19:00 hodin vystoupí vznikem i věkem mladý dívčí soubor
E. I. T. Voices pod taktovkou sbormistra, zpěváka, hráče na klavír, kytaru,
baskytaru, hudebního skladatele a textaře Petra Wajsara.
Soubor E. I. T. Voices si pro tuto příležitost připravil ze svého zbrusu nového
repertoáru několik jazzových i populárních skladeb a závěrem samozřejmě
zazní i písně vánoční. To vše pak za hudebního doprovodu několika vynikajících
muzikantů.
Přijďte s námi strávit příjemný adventní večer s vůní punče, svařáku, vánočního
cukroví a především s vůní blížících se svátků vánočních.

11.12. E.I.T. - ADVENTNÍ NEDĚLE S PĚVECKÝM SOUBOREM VSTUP: 100,- Kč
Srdečně Vás zveme v závěru třetí adventní neděle studenti a senioři 50,- Kč
ne

LIVE

20:30
hod

20:00
hod

20:00
hod
poučený rockem, etnickou hudbou i jazzem, tak by se dala stručně charakterizovat kapela Tomáš Kočko & ORCHESTR. Kromě „klasických“ hudebních nástrojů
jako jsou housle, viola, kytara, kontrabas či flétna je možné v průběhu koncertu
slyšet i mandolinu či cimbál.
Srdečně zve město Černošice

7.12. TOM KOČKO ORCHESTR
VSTUP: 120,- Kč
World music inspirovaná moravskou tradiční hudbou. Akustický zvuk,
st

KINO

20:00
hod
V první části závěrečného dílu strhující upíří romance s názvem Twilight sága:
Rozbřesk se Bella Swan a Edward Cullen po svatbě vydávají na líbánky do Ria de
Janeira, kde se konečně mohou naplno oddat své upíří lásce.

6.12. TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK USA / 2011 režie: B. Condon VSTUP: 70,- Kč
Hrají: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Peter Facinelli, Kellan Lutz, Ashley Greene ...
út

Pohádkové vyprávění, ve kterém nebudou chybět koledy a ve kterém možná
DĚTSKÉ objedeme celý svět. Dozvíme se, jak se slaví Vánoce třeba u Laponců, u Indiánů
DIVADLO nebo v Polynésii. Představení trvá necelou hodinu a je vhodné pro malé i velké
diváky, kteří milují Vánoce, koledy a vánoční zvyky.

LIVE
4.12. KAPR KAREL
VSTUP: 70,- Kč
ne
Vánoční příběh o kapru Karlovi, kocouru Bubinovi a paní Ludmilce Houskové.

3.12. THE BASEMENT
VSTUP: 50,- Kč
so
Od rock´n´rollu po punk, otevřená mikulášská besídka přátel kapely.

LIVE

20:30
hod
The New World Order, takže můžete očekávat pořádné peklo! Minute Of Fame
je mladá nadějná kapela pocházející z Plzně A Wave Goodbye je velkÁ naděje
české HC scény. Dříve one-man-band Jirky (ex-The Megan Shore) se rozrostl
na plnohodnotnou kapelu. Těšme se na pořádný HC večer.

DJ
10.12. PETR HENYCH A G-BOD + BEER SANATORIUM
VSTUP: 80,- Kč
Instrumentální rocková kapela G-BOD, kytaristy Petra Henycha, má první
so
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2.12. SWYF + HOSTÉ
VSTUP: 60,- Kč
pá
Suffocate With Your Fame mají za sebou vydání debutového CD s názvem

O
PR

C
NE

VSTUP: 50,- Kč
studenti a senioři 50,- Kč

20:00
hod

DJ

20:00
hod

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

PF 2012

super mejdan roku 2011. Těšíme se na vás v roce 2012.
Peace Černošice :-)

31.12. SILVESTROVSKÁ OSLAVA S DJ EYECUT
VSTUP: 50,- Kč
To nám to uteklo :-) Club Kino Černošice vás srdečně zve na poslední
so

VSTUP: zdarma
24.12. ŠTĚDRÝ VEČER V CLUBU KINO
so Přijďte si odpočinout od vánočního shonu, rozbalování dárečků a brambo-

20:00
hod
rového salátu. V Clubu Kino vás čeká tekutý kapr, který nelze konzumovat jinak
OSLAVA než ve společnosti přátel, kamarádů ...

pá
LIVE

23.12. PF 2011 - AFP + ŠVIHADLO

VSTUP: 75,- Kč 20:00
hod
AFP: Vánoční vydání, aneb párty pro celou rodinu. Zahrají a pobaví kapely
Çilek Aromali Kremali Bisküvi (alter-folk-punk / Velký Šenov), Odečet Plynu
(blues-rock / Braník), Klagenfurt (funky-beat / Praha)
Jako třešnička na vánočním dortu vystoupí legendární česká reagge kapela Švihadlo.

Gauč, proslulá svým syrovým a nekompromisním pojetím punk-rocku.

22.12. ALPHA RESISTANCE + LAST OF MY KIND + GAUČ VSTUP: 50,- Kč 18:00
čt Večer ve znamení tvrdé, experimentální a autentické hudby. Premiéra hned hod
dvou kapel a sice, mladých metalových/metalcorových Alpha Resistance a naLIVE dějných post-rockerů z Last Of My Kind, které doprovodí punk-rocková kapela

po tom jediném, co nemá – a to je dítě. Erika tedy nastolí plán “Dítě” a pustí se
do něj se stejnou vervou, se kterou budovala jak svůj podnik, tak své vlastní já.
Jenže některé věci se nalinkovat nedají, například mladičký barman Adam ...

LIVE
20.12. I ŽENY MAJÍ SVÉ DNY ČR / 2011 režie: A. Nellis 108 min VSTUP: 70,- Kč 20:00
hod
Hrají: Ivana Chýlková, Zuzana Bydžovská, Zuzana Kronerová, Ondřej Sokol ...
út
Erika má skoro všechno – vlastní televizní pořad, vyhlášený kadeřnický salón,
KINO velký byt s terasou a svobodu, ale s každým přibývajícím rokem víc a víc touží

vás srdečně zve na svůj tradiční vánoční koncert .

18.12. CHORUS ANGELUS - ADVENTNÍ KONCERT
ne
Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus

svých fanoušků a fanynek. Po roční přestávce se máte skutečně na co těšit.
Vedle osvědčených hitovek přijdou na řadu i zbrusu nové “veršované” songy.

VSTUP: 99,- Kč 20:30
17.12 TIMUDEJ
so Club Kino Černošice vás srdečně zve koncert kapely Timudej, černošické hu- hod
dební legendy, která se po roční přestávce opět vrací na klubová pódia aby se
LIVE na den přesně od posledního veřejného vystoupení opět přivítala se zástupy

LIVE

20:00
hod
nezapomenutelný večer plný překvapení, vánoční pohody a skvělé jazzové muziky v podání hvězdného Golden Big Bandu Praha pod vedením Petra Soviče
a jeho hostů. Zavzpomínejme si společně nejen na vánoční jazzové a swingové
evergreeny, ale také na nestárnoucí melodie, které dobyly svět.
Vstupenky za 150 Kč. si můžete zakoupit v předprodeji v minimarketu
na černošickém nádraží.
Srdečně zve město Černošice

16.12. GOLDEN BIG BAND PRAGUE - GALAKONCERT
VSTUP: 150,- Kč
Máte již dost předvánočního shonu a potřebujete chvíli oddechu? Prožijte
pá

LIVE

20:00
hod
slaví 10 let. V roce 2005 byla kapela pozvána na klubové turně s kapelou Wohnout. V roce 2006 vydává debutové album a s kapelou Kryštof absolvovala největší halové turně v ČR Rubikon tour. Největší úspěch má píseň a klip Ploty,
která se stává nejhranější skladbou Českého rozhlasu.

15.12. PROWIZORIUM
VSTUP: 50,- Kč
čt
Poprocková kapela z Prahy vznikla v roce 2002, to znamená, že příští rok

nec, kterého tenkrát dostali za úkol zabít, se prý před pár měsíci objevil živý a
na pokročilý věk relativně zdravý v jedné nemocnici na Ukrajině ...

VSTUP: 70,- Kč 20:00
USA / 2010
režie: J. Madden thriller 114 min
13.12. DLUH
hod
Hrají: Helen Mirren, Sam Worthington, Marton Csokas, Jesper Christensen ...
út
Před třiceti lety v Berlíně se odehrálo jiné drama než to, které později prezentoKINO vali agenti Mosadu veřejnosti. Důkazem může být informace, že nacistický zloči-

kultura

