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Mokropeský masopust
V sobotu 18. února nás už po čtyřiadvacáté obdaří Mokropsy skvělou hudbou, neodolatelnými vůněmi a mnoha vystoupeními. Přesně ve 14 hodin totiž na Masopustním
náměstí začne masopust neboli fašank. Rozverné a nevázané oslavy, provoněné
koblihami, slaninou a pálenkou.
Masopust nebo, chcete-li, fašank, ostatky či šibřinky, to byly v minulosti svátky hodování, období,
kdy se máme dobře najíst. Po nich totiž následoval
čtyřicetidenní půst, který končil Velikonocemi. Masopust dříve začínal na Tři krále a trval až do Popeleční středy. Jeho vyvrcholením bylo masopustní
veselí spojené s obřadním průvodem masek.
V dnešním podání už se ale „scvrknul“ jen na
masopustní veselí, tedy posledních pár dní. Původně hlavní zábava začínala masopustní nedělí
a pokračovala ještě v pondělí a úterý, kdy chodil

průvod masek. Přípravou na masopustní veselí
ovšem býval již čtvrtek před masopustní nedělí.
Dnes je často vše shrnuto do jediného dne, a tím
obvykle bývá sobota.
Průvod masek zůstal zachován a je hlavní „atrakcí“ masopustu. Nechybí samozřejmě ani dobré
jídlo. Tradičně se podává zabijačka a také sladké
koblihy. A veselí končí taneční zábavou. V případě
Mokropeského masopustu proběhne v hospodě
u Králů.

-- K masopustu patří dobré jídlo. --

Dana Jakešová, editorka IL

3x FOTO: MěÚ Černošice - Pavel Blaženín

-- Hlavní atrakcí je průvod masek. --

-- Připraven je bohatý program. --

Poplatky za odpad: složenky letos naposledy
Informace pro plátce místních poplatků (za
komunální odpad, ze psů) – zasílání složenek, platby prostřednictvím trvalých příkazů, případně převodem
Městský úřad mění od roku 2012 účetní a ekonomický systém. Z tohoto důvodu dojde ke
změně všech variabilních a případně i specifických symbolů pro platby poplatků. Prosíme
občany, kteří plní svoji poplatkovou povinnost
prostřednictvím trvalých nebo jednorázových

příkazů, aby pro letošní rok zatím počkali. Nové
variabilní symboly budou vygenerovány po uzávěrce dat 2011 a převedení dat do nového systému. Složenky s doprovodným textem včetně
nových symbolů budou všem poplatníkům zaslány nejpozději začátkem března a budou platit i pro následující roky. Z důvodu budoucích
možných úspor finančních prostředků budou
v roce 2012 zaslány složenky naposledy. Pro
další roky bude nezbytné uschovat informaci

o přiděleném variabilním symbolu, ale bude
také možné ho kdykoli zjistit na finančním odboru. Informace o způsobu zjišťování budou včas
občanům sděleny.
Jen pro pořádek upozorňujeme, že termín
pro první splátku poplatku za odpad je do konce měsíce března, poplatek za psa je splatný
do konce května, tedy není nutné bezpodmínečně spěchat. Děkujeme za pochopení.
Jana Ullrichová

Příští zasedání zastupitelstva se koná ve středu 7. 3. 2012 od 19 hodin v Club Kinu.
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Práce kazatele není jen odsloužení nedělní bohoslužby

2x FOFO: archiv P. Paluchníka

Pavel Paluchník je sympatický třicátník. S batohem na zádech procestoval africkou
zemi Malawi. Jeho vášní jsou hory, rád si zahraje fotbal či volejbal nebo si jde zaběhat. Je ženatý a má dvě malé děti. Jeho povolání byste hádali jen těžko. Pracuje totiž
jako kazatel Církve bratrské v černošické modlitebně.

-- Pavel Paluchník --

XX Přímo v modlitebně je i byt, kde s rodinou
bydlíte. To je běžné?
Modlitebna v Církvi bratrské naplňuje ideu fary,
která byla vedle kostela. Propojuje se tak život
komunitní a farní, život kazatele s životem civilním.
Máte pravdu, že pro lidi to moc obvyklé není,
aby bohoslužebné prostory těsně navazovaly na
ty společenské. Ale určitě je to pozitivní. Například po nedělní bohoslužbě, která trvá hodinu,
v modlitebně lidé zůstanou, dají si kávu, povídají si.
V týdnu si zde zahraje mládež po duchovním programu ping-pong...
XX Nedá mi to, abych se nezeptala. Jak se
člověk dostane k povolání kazatele?
Pocházím z věřící, přímo kazatelské rodiny. Jako
dítě jsem byl přesvědčen, že tuhle práci dělat nechci. Viděl jsem, že tatínek musí být lidem pořád
k dispozici, ať už k rozhovorům, nebo třeba na
pohřby…
XX Později se tedy něco změnilo…
Přišlo to v době dospívání. Tehdy jsem si uvědomil, že chci pomáhat lidem. Ten opravdový
zlom ale nastal, když jsem nastoupil na teologická studia. Po studiích (v roce 2006) jsem odjel na rok do severoirského Belfastu – města,
kde se stavěl Titanic. Bylo to takové memento
– připomněl jsem si, že nic nejde stavět jen na
schopnostech, znalostech, ale i především na
osobním přesvědčení o Božím povolání
k této službě. Právě to je pro práci kazatele základem.
XX Co takové studium teologie obnáší?
Primárně je samozřejmě cílem příprava
na povolání v církvi. Obecně bych řekl,
že cílem je věnovat se lidem. Vyučují se
tedy jednak klasické teologické předměty
– učení se kázat, výklad biblického textu,
promýšlení víry v „moderním duchu“, ale
také základy psychologie, poradenství
a cizí jazyky. Práce kazatele tedy rozhodně není jen o nedělním kázání. Je to také
o schopnosti rozumět lidem, čemuž se
stále učím.
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XX Říkáte, že vaše práce není jen o nedělní
mši.
Práce kazatele je velmi pestrá – tak třeba odpoledne trávím v klubu s dětmi, blbnu s nimi na
zahradě a večer se setkávám se staršími lidmi.
Kromě kazatelského zaměstnání také vyučuji na
Vyšší odborné škole sociální a teologické předměty Úvod do Nového zákona a Exegeze Nového zákona. Nedělní bohoslužba je jistě vrcholem
týdne, ale zůstává spíše jen tou nejvíce viditelnou
částí mé práce.
XX Češi jsou ovšem označováni jako národ
ateistů….
Ale my tu nejsme jen pro věřící, jsme otevřeni i veřejnosti. Veřejnost chodí na naše akce. A dokonce i bohoslužby jsou přizpůsobené tomu, aby jim
rozuměl i ten, kdo přijde do modlitebny poprvé.
Zkrátka chceme, aby křesťanská zvěst byla přístupná a srozumitelná každému.
XX V kolika letech se člověk může stát kazatelem?
Je reálné, že v 27 letech je člověk připravený na
své povolání kazatele. Po absolvování teologických studií totiž musí ještě vstoupit do „vikariátu“,
což je takové zkušební období, které trvá dva až
tři roky.
XX Dalo by se to přirovnat k lékařům? Vystudují medicínu, ale pak ještě nějaký ten rok
trvá, než získají atestaci a mohou pracovat
zcela samostatně.
To je výstižné přirovnání. Jako vikář je člověk přidělený na určité místo, do určitého sboru (farnosti). Tam již plní místo kazatele, ale tak říkajíc „pod
dozorem“ staršího a zkušenějšího. Člověk je tedy
„hozen“ do praxe, sbírá zkušenosti. Někteří lidé
tam zjistí, že se třeba pro tuto práci nehodí.
XX Kdy jste se stal kazatelem vy?
V roce 2009, tedy ve 28 letech.
XX Rok předtím jste se oženil, což je pro katolickou církev věc neznámá…
Protestantské církve většinou nemají celibát.
I když rodina je pak samozřejmě povoláním kazatele do značné míry poznamenaná.
XX Můžete nám to přiblížit?
Práce s lidmi, jakákoliv, je o důvěře. Pokud

-- V Malawi pomáhal stavět nemocnici. --

chceme s lidmi otevřeně hovořit o životě, dáváme jim nahlédnout i do toho našeho. Často
máme návštěvy, a to i doma. Takže manželka
je do značné míry součástí mé práce, musí mít
tedy pro ni opravdové pochopení.
XX A zapojuje se nějak také?
Odpovím takovou lidovou moudrostí. Říká se, že
co pokazí kazatel, spraví kazatelova žena. A co
zkazí kazatelova žena, spraví už jen Pánbůh.
XX Takže vaše žena má, jak je vidět, opravdové pochopení…
Moje žena věděla dopředu, že se moje kariéra
„sune“ tímto směrem. Takže si to samozřejmě
musela promýšlet. A jsem moc rád, že do toho
šla.
XX Jaký význam má pro vás jako pro kazatele rodina?
Díky rodině mám klasický režim – práce versus
soukromí, odpočinek. Víkendy jsou ale pracovní. Takže jsme si s rodinou stanovili pro víkend
„náhradní termín“ na pondělí a to se snažím dodržovat. To pak jdeme třeba s dětmi na procházku. A pak je tu ještě další plus rodiny. Kazatel
káže rodinám, měl by jít tedy sám příkladem.
XX A co nějaké koníčky?
Mám rád sport. Například rád běhám, i když
dnes už ne tak často. A mám rád také kolektivní
sporty – volejbal, rád si zahraju i fotbal. A mojí
vášní je lezení po horách. Nedávno jsem s přáteli zdolával čtyřtisícovky v Alpách. Největší trek
jsem absolvoval v Kanadě. Strávili jsme tam několik týdnů v divoké přírodě, mezi medvědy. Byli
tak blízko, že je máme i vyfocené.
XX Co vás na lezení po horách tolik láká?
To, že se člověk odloučí od civilizace, od běžného komfortu. Občas to je potřeba. A také
mám rád výzvy a dobrodružství. I když výzvy jsou
ve všem, nejen na horách.
XX Říkáte mimo civilizaci. Máte zkušenost
i z černého kontinentu?
Ještě před vikariátem jsem byl necelé 2 měsíce v Malawi, což je velice chudá země v jihovýchodní Africe, bez přístupu k moři. Má hranice
se Zambií a s Mosambikem. Je to bývalá britská
kolonie, takže se tam člověk domluví bez větších potíží anglicky. Přijel jsem tam tehdy jako
jediný Čech, stavěli jsme nemocnici. A potom
jsem si celou zemi procestoval.
XX Poznal jste přitom život místních lidí?
Přijel jsem do Malawi s batohem na
zádech a neměl jsem moc peněz,
takže jsem byl v podstatě odkázaný žít jako místní lidé. Člověk třeba
čeká 12 hodin na autobus, a on nakonec vůbec nepřijede. A když přijede, je přecpaný. Hodně jsem také
chodil pěšky. Vesnice se nakonec
ukázaly jako nejpříjemnější místa,
lidé tam byli velmi přátelští. S domorodci jsem strávil hodně času.
Bál jsem se jenom ve městech, tam
je dost velká kriminalita. V každém
případě to byla velice obohacující
zkušenost.
Dana Jakešová
editorka IL

z radnice

Jednou větou...
• Český stát loni vybral na daních o 20 miliard méně, než čekal; pro Černošice to
znamenalo pokles příjmů proti schválenému
rozpočtu o 5 milionů Kč.
• V pátek třináctého pokryl Černošice slabý
poprašek sněhu.
• Česká televize odvysílala reportáž, jak Černošice doplácí mnoha miliony ročně na výkon tzv. přenesené působnosti (státní správy); kromě zavádějící informace o dlouhé
průměrné čekací době v reportáži bylo vše
správně a naléhavou situaci intenzivně řešíme.
• Rada schválila úpravu parkování v Sadové
ulici, instalaci „stopky“ v Modřínové a snížení
rychlosti na 40 km/h před křižovatkou Vrážské a Střední (shora).
• Proběhlo či probíhá několik výběrových
řízení na letošní rekonstrukce komunikací
– na stavbu Komenského ulice (s využitím
elektronické aukce), na projekční dokumentaci pro rekonstrukce dalších komunikací, na
kamerové zkoušky splaškové kanalizace.
• V prvním lednovém týdnu celostátně kolaboval nový software ministerstva vnitra na
agendu nových občanských průkazů s elektronickým čipem a úřad musel žádat klienty,
aby svoji návštěvu pokud možno odložili.

• Žádost o dotaci na rekonstrukci čistírny
odpadních vod (ČOV) a po jejím případném získání také kompletní prováděcí dokumentaci zpracuje za 643 200 Kč (jedná
se o uznatelný náklad) firma Provod, která
podala nejnižší ze čtyř nabídek splňujících
všechna kvalifikační kritéria.
• 2. ledna zahájila se 78 dětmi provoz nově
otevřená školka Barevný ostrov (Vápenice,
ul. pod Ptáčnicí); 12. ledna proběhla bez
ztráty květinky a s pochvalou kontrola využití
dotace.
• Proběhly zkrášlovací úpravy lesíka u mokropeské základní školy.
• Temperamentní sambu se směsí groovy,
funky a latiny přivezl z Brazílie do Černošic
černošský zpěvák Adriano Trindade doprovázený kapelou LOS QUEMADOS Filipa
Spáleného.
• Z důvodu zvýšení dolní sazby DPH z 10 %
na 14 % se pro rok 2012 upravuje výše vodného a stočného na celkových 80,07 Kč/
m3, tj. o 2,81 Kč/m3 výše než doposud.
• Rada rozhodla o dodávce a montáži plastových oken do objektu hasičské zbrojnice
za celkovou cenu 155.147 Kč vč. DPH (nejnižší z 11 nabídek).
• Rada města schválila odepsání „zmařených investic“ – výdajů na studie a projekty
nerealizovaných záměrů z minulého období,

např. nové lávky přes řeku poblíž kazínské
skály, bytového domu v Mokropsech, obchodního centra pod základní školou, silničního propojení Černošic s Lipencemi aj.,
celkem za 1,38 mil. Kč.
• Probíhá pasportizace dešťové kanalizace
a návrh odvodnění v ulicích určených k rekonstrukci.
• Město dostalo do bezplatného užívání od
MPSV telefonní ústřednu a 200 přístrojů;
díky tomu si naši úředníci budou konečně
volat mezi Prahou a Černošicemi zdarma
a na zbylé volání z pevných linek (mimo úřad)
budeme moci vyhlásit soutěž.
Filip Kořínek
starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

Zajímavá čísla
Za posledních 10 let se počet obyvatel okresu Praha-západ
zdvojnásobil!

POČET OBYVATEL OKRESU
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Graf ukazuje počet obyvatel okresu Praha-západ, pro který Černošice
od roku 2003 vykonávají tzv. přenesenou působnost (zejména v rámci
pražského pracoviště úřadu v Podskalské ulici). Město Černošice na výkon státní správy výrazně doplácí, a to zejména po snížení státního příspěvku v posledních dvou letech celkem zhruba o 10 milionů Kč. Výše
tohoto příspěvku by naopak měla reflektovat skutečnost, že objem práce

v průběhu let výrazně narostl, jen postupným přidáváním dalších agend,
ale i zvýšeným počtem klientů. V následujících týdnech budeme jednat
s ministerstvem vnitra a financí, aby vývoj počtu obyvatel a skutečné náklady na rozsah spravovaných agend byly do výpočtu výše státního příspěvku zohledněny, a to nejpozději od příštího roku (2013). Považujeme za
neúnosné a nespravedlivé, aby Černošice dotovaly služby pro obyvatele
dalších 80 obcí okresu.
ROK
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

POČET OBYVATEL OKRESU
52 296
55 437
59 263
62 973
67 387
72 644
78 737
85 806
93 936
101 427
109 225
117 376

Zdroj: ISEO (informační systém evidence obyvatel MV ČR), univerzální
dotaz v okresním registru obyvatel Praha-západ. Data stažena 5. 1., 6. 1.
a 9. 1. 2012. Údaje jsou vždy k 31. 12. daného roku.
Filip Kořínek, starosta
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příštího čísla je v pondělí 13. 2. do 10 hodin.
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Rok 2011 – čísla, fakta, výběr událostí
Dotace
Dotace přidělené/čerpané v roce 2011
Název projektu

Dotace (Kč)

Dotace (%)

Spoluúčast
Celkové uznatelné Poskytovatel dotace
města (Kč)
náklady (Kč)
55 %
11 849 935
26 571 270 ROP Střední Čechy

Výstavba mateřské školy Černošice, ulice Pod
14 721 335
Ptáčnicí
Turinka 2009 (chodník a oplocení u kapličky,
643 300
92 %
52 160
7 vitrín s mapami, šachová figura, stojan na kola)
Rozvoj služeb eGovernmentu ORP Černošice
6 347 540
85 %
1 120 154
I. -III. (Technologické centrum)
Zlepšení kvality procesního řízení a strategického
5 230 700
85 %
923 065
managementu
Úprava autobusových zastávek hromadné dopra1 839 975
73 %
697 921
vy v Černošicích
Oprava Puškinovy ulice po přívalových deštích
438 000
70 %
188 407
v 6/2010
Rekonstrukce ulice Komenského
9 544 166
58 %
6 854 034
Herní prvky k DPS
374 353
100 %
0
Hřiště Oáza Klatovská
118 276
100 %
0
Pozn. První 4 dotace byly získány v minulém volebním období. Dotace získané ZŠ nejsou uvedeny.

695 460 ROP Střední Čechy
7 467 694 MV
6 153 765 MV
2 537 896 ROP Střední Čechy
626 407 MMR
16 398 200 ROP Střední Čechy
374 353 PRO.MED.CS.PRAHA, a. s.
118 276 PRO.MED.CS.PRAHA, a. s.

Podané žádosti o dotace (zatím bez rozhodnutí poskytovatele o schválení)
Název projektu

Dotace (Kč)

P&R, předpolí mokropeského nádraží
Cyklodoprava regionu Dolní Berounka
Oprava komunikací V Mýtě a Lermontova
Oprava komunikace Mostecká a Chebská
Oprava komunikace Berounská
Snížení prašnosti – nákup čisticího/kropicího
vozu
Regály pro městskou knihovnu
Herní prvky pro město Černošice
Revitalizace stromů na hřbitově
Oprava vozidla CAS 24 Liaz

Dotace (%)

3 486 120
14 953 546
2 444 000
1 378 000
2 149 000
1 728 000

38 %
80 %
70 %
70 %
70 %
90 %

47 500
37 776
334 400
190 000

68 %
95 %
95 %
59 %

Spoluúčast
Celkové uznatelné Poskytovatel dotace
města (Kč)
náklady (Kč)
5 229 180
9 191 600 ROP Střední Čechy
3 738 386
18 691 932 ROP Střední Čechy
1 048 367
3 492 367 MMR
590 729
1 968 729 MMR
921 073
3 070 073 MMR
192 000
1 920 000 MMR
22 500
1 989
17 600
130 000

70 000
39 765
352 000
320 000

Středočeský kraj
Středočeský kraj
Středočeský kraj
Středočeský kraj

Plánované žádosti o dotace (v r. 2011 začala příprava pro rok 2012):
-

rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod (ČOV)
zateplení budovy ZŠ Komenského
výstavba tělocvičny ZŠ
rekonstrukce komunikace V Habřinách
herní prvky pro hřiště pod mokropeskou školou
další dle vypsaných dotačních titulů
(zpracováno s podporou M. Chauturové a J. Jiránka)

Schůze a jednání
Rada města:
počet schůzí v roce 2011		
počet projednávaných bodů		

Zastupitelstvo města:
počet zasedání v roce 2011		
počet projednávaných bodů		

33
1124

9
110

VÝBORY ZASTUPITELSTVA

KOMISE RADY
Název komise

Počet členů

Investiční a strategického rozvoje
Stavební
Sociální a pro péči o seniory
Pro živ. prostředí a pořádek ve městě
Dopravní a bezpečnostní
Kultury a památek
Pro školství, mládež a sport
Pro informatiku
CELKEM

6
8
5 (dříve 6)
5
5
7
5
2
43

Počet schůzí
v roce 2011
11
24
10
10
11
14
12
3
95

Název výboru

Počet členů

Kontrolní výbor
Finanční výbor
CELKEM

7
7
14

Počet schůzí
v roce 2011
1
6
7

(Zpracováno Odborem vnitřních věcí)

Zápisy ze schůzí rady a podklady, zápisy a záznamy zasedání zastupitelstva, stejně jako přehled jejich členů i členů komisí a výborů najdete
na www.mestocernosice.cz v sekci Město Černošice, Vedení města.
4

z radnice

Rok 2011 – čísla, fakta, výběr událostí
Investice 2011
MŠ Pod Ptáčnicí (r. 2008–2011)

celkem (Kč)
31 047 566

propojení vodovodních řadů Radotín
opravy výtluků místních komunikací
rekonstrukce (rozšíření) stávající kuchyně v ZŠ
ATS ve vodojemu Vráž
komunikace v ul. Ostružinová (úsek)
rekonstrukce ulice Střední (r. 2008–2011)
komunikace v ul. Na Ladech (úsek)
komunikace v ul. Puškinově
Turinka 2009 (r. 2010–2011)
parkoviště v ulici K Lesíku (12 míst u ZŠ)
veřejné osvětlení a protihluková stěna v obl. Vápenice
komunikace v ul. Berounská
norné stěny v nádržích ČOV
oprava křižovatky a parkoviště Husova ul.
protipovodňová klapka na dešť. kanalizaci v Radotínské ul.
dobudování veřejného osvětlení v Puškinově ulici
dobudování veřejného osvětlení v Ostružinové ulici
přeložka veřejného osvětlení v Madridské ulici
odvodnění křižovatky Na Drahách – Ke Hřišti
CELKEM

2 290 694
1 442 433
1 377 647
1 368 403
921 027
891 987
752 767
688 515
634 900
464 799
459 365
178 488
159 000
148 735
61 789
51 824
44 835
38 400
36 775
43 059 949

z toho dotace (Kč)
poznámka
14 690 565 + v 2008–2010 celkem 3 691 956 Kč,
vlastní podíl k dotaci hrazen z úvěru
zatím nedokončeno
investice ZŠ kvůli dovážení obědů do nové MŠ
1 000 000 příspěvek developera Prague Hills
240 500 spolufinancování občanů
+ 4 220 697 Kč do r. 2010, placeno z úvěru
240 000 spolufinancování občanů
438 000
643 300 + vlastní prostředky 60 560 Kč již v roce 2010

78 314 spolufinancování občanů
64 846 spolufinancování občanů
15 000 spolufinancování občanů

17 410 525
(zpracováno s podporou J. Jiránka)

Nejvýznamnější rozhodnutí
v zastupitelstvu a v radě
• novely vyhlášky o veřejném pořádku (posun doby pro používání strojních
zařízení v neděli z dopoledne na odpoledne, rozšíření ze 2 hodin na 6,
omezení alkoholu na pláži a skateparku)
• zvýšení místního koeficientu daně z nemovitosti ze 2 na 5, zároveň
se snížením dílčího koeficientu pro provozovny místních podnikatelů
a schválením kompenzačního programu pro samostatně žijící seniory
starousedlíky a pro sociálně potřebné
• zrušení zóny 40 km/h, zřízení vybraných úseků se sníženou rychlostí
na 30 nebo 40 km/h
• zvýšení vodného a stočného v součtu o 22 % od 1. 5.
• rozhodnutí o jmenování nového tajemníka a několika nových vedoucích
odborů
• rozdělení grantů v oblasti kulturní, sociální a pro děti, mládež a sport
• schválení novely jednacího řádu zastupitelstva, zavedení pravidelných
úvodních 30 minut pro dotazy a náměty občanů, projekce prezentací
v průběhu zasedání
• město se stalo poskytovatelem pečovatelské služby pro občany Černošic
• po projednání s vedením města byla ředitelkami školek zavedena jednotná a transparentní kritéria pro přijímání dětí do školek a sladěny termíny zápisů
• změna režimu parkování v centru Černošic pro lepší dostupnost služeb
• schválení zadání první změny územního plánu

Změny na radnici
• nový tajemník, noví vedoucí odborů – územního plánování a stavebního
řádu (OÚPSŘ), technických služeb (TS), financí (FO), správního odboru
(SO), odboru soc. věcí a zdravotnictví (OSVZ)
• rozšíření úředních hodin
• změna ve vyřizování stížností – posun k věcnému řešení a vstřícnosti úřadu
• přechod na novou spisovou službu a nový ekonomický/účetní systém
(GINIS)
• změna struktury úřadu, sloučení odborů zajištujících chod úřadu a vytvoření samostatného odboru DPS
• personální posílení odboru technických služeb a pečovatelské služby
v rámci odboru DPS
• vytvoření pozice pracovníka – projektového manažera, zajišťujícího účast
města v grantových řízeních
• zřízení dětského koutku pro klienty v Podskalské
• označení kanceláří jmenovkami s fotografiemi úředníků
• zavedení systému TED, který umožňuje elektronickou podobu jednání
rady a zastupitelstva města, úspora zejména v nákladech na tisk dokumentů
• rozšíření a zkvalitnění SMS rozhlasu
• výrazné zkvalitnění údržby města ze strany technických služeb

Vlaky, autobusy, pošta…
• Ministerstvo dopravy, SŽDC – iniciace společného stanoviska starostů oblasti Dolního Poberouní k rekonstrukci železniční tratě PrahaBeroun s osobním předáním náměstku ministra dopravy; požadavky
obcí z hlediska protihlukových opatření byly následně do projektu
zapracovány – Černošice nebudou poškozeny plošným použitím vysokých betonových protihlukových stěn

• Česká pošta – dohoda o rozšíření a úpravě provozní doby, jednání
o přesunu do vhodnějších prostor
• Okolní obce – jednání s obcemi Dobřichovice, Vonoklasy a Karlík
o jejich spravedlivějším příspěvku na spolufinancované autobusové
linky
strany 4–7 zpracoval Filip Kořínek, starosta města Černošice
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Rok 2011 – čísla, fakta, výběr událostí
Vybrané soudní spory
• Město vs. Petr a Zdeněk Petelíkovi – bratři Petelíkovi podali dvě žaloby o vrácení části plnění ze smluv uzavřených s městem v roce 2001
(za část prací, které se nerealizovaly v rámci stavebního rozvoje oblasti
Lada), žalujícími stranami vyčíslené celkem na 540 178 Kč. Žaloby byly
později spojeny do jednoho řízení. V současné době město vede jednání s protistranou s cílem dosáhnout smírného kompromisního řešení
situace.
• Město vs. pan Ševčík – pan Ševčík uplatnil vůči městu nárok na zaplacení smluvní pokuty zakotvené v kupní smlouvě, na základě které mu
v roce 2008 město prodalo pozemek v oblasti Vápenice. V současné
době jsou vedena jednání za účelem dosažení smírného řešení.
• Město vs. Šulc a syn, spol. s r. o. – společnost Šulc a syn byla na základě smlouvy o dílo z roku 2008 (a dodatku č. 1 z téhož roku) zhotovitelem “Předpolí mokropeského nádraží – Bike & Ride“. Dílo bylo realizováno pouze zčásti, protože projekt skončil neúspěchem, a společnost
Šulc a syn od smlouvy odstoupila. Zároveň podala žalobu na zaplacení
smluvní pokuty (937 292 Kč) a žalobu na zaplacení částky ve výši 3 757
069 Kč (za provedenou stavební činnost, ušlý zisk ve výši 3 374 251
Kč a úrok z prodlení). Soudní řízení bylo zastaveno poté, co byla novým
vedením města uzavřena dohoda o narovnání, na základě které město
společnosti zaplatilo částku 600 000 Kč.
• Město vs. KOBRA TRANS, s. r. o. – v obci Chýnice došlo k ropné havárii v důsledku havárie nákladního automobilu společnosti KOBRA

Strategické rozvojové
priority
• pozemky pod školou
»» zpracován detailní propočet a návrh budoucího řešení, v říjnu
2011 zaslán majitelům pozemků, čekáme na vyjádření
• pozemky za hotelem Slánka – bývalé stavebniny
»» předložen návrh směny za pozemky v oblasti Na Pískách na základě zpracovaných znaleckých posudků cen, řešeno společně s dalšími záležitostmi stejných vlastníků
• čistírna odpadních vod
»» podána žádost o změnu zápisu v databázi PRVKÚK (nutná podmínka dotace), vydané územní rozhodnutí, vybrán zpracovatel
žádosti o dotaci z OPŽP a projektové dokumentace; jednání
s Českou inspekcí životního prostředí o současném stavu
• mateřské školy
»» dokončena a vybavena nová školka Vápenice – Barevný ostrov, zachována MŠ Topolská, provedeny dílčí opravy pro další
provoz
• rekonstrukce komunikací
»» provedeny opravy výtluků v celém městě a rekonstrukce 4 ulic
(či úseků)
»» provedena pasportizace ostatních komunikací vyžadujících
rekonstrukci, zpracován tříletý program rekonstrukcí všech poškozených a prašných průjezdních ulic (17 km z celkových 63),
zastupitelstvem schválený záměr financování z úvěru
• městský úřad, knihovna, služebna MP
»» pracovní skupina s architekty, urbanisty, developery aj. analyzuje možnosti budoucího využití budov v majetku města, záměr rekonstrukce vily Karlštejnská nebo výstavby nové budovy úřadu/
radnice, konkrétní návrhy budou představeny během r. 2012
• sportovní hala / tělocvična
»» několik jednání na téma zapojení soukromého kapitálu, možností získání dotací; zajištění elektronické verze projektu, v roce
2012 předpoklad úpravy projektu dle aktuálních potřeb využití
školou i veřejností, žádost o dotaci z MŠMT či jinde

•

•

•

•

TRANS, s. r. o. a znečištění pozemních vod. Vodoprávní úřad nařídil
odstranění důsledků havárie, náklady spojené s odstraňováním město
uplatnilo žalobou o zaplacení částky 964 047,60 Kč (a úrok z prodlení).
Pojišťovna nám odmítla škodu uhradit, stejně jako krajský úřad, přestože
podle zákona má pro tyto případy rezervní fond.
Město vs. pan Dudák – pan Dudák podal na město žalobu o porušení
zákoníku práce a o ochraně před diskriminací v zaměstnání a přezkum
postupu města při ukládání sankcí. Pan Dudák požaduje dorovnání
osobního příplatku, který mu byl snížen a dorovnání platu po dobu dočasné pracovní neschopnosti. Ve věci ještě nebylo nařízeno jednání.
Město vs. paní Lišková – paní Lišková podala na město žalobu o zaplacení částky 2 016 000 Kč jako náhradu škody za ztížení společenského
uplatnění v důsledku pracovního úrazu. Soud nařídil vypracování komplexního zdravotního posudku.
Město vs. paní Frühaufová – paní Frühaufová soudně požaduje náhradu
škody na zdraví ve výši 115 588 Kč v důsledku úrazu, který si způsobila
pádem na chodníku. Ve věci proběhlo již několik jednání a také místní
šetření, rozsudek zatím nebyl vyhlášen.
Město vs. P. Prudil – město podalo kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu ČR. Spor se týká odečtu bodů v registru řidičů, město bylo
ve sporu u soudu nižšího stupně neúspěšné.
(zpracováno s podporou S. Kopačkové)

Nové informace na webu
• zastupitelstvo – podklady, zápis, usnesení, zvukový záznam
• smlouvy – všechny smlouvy nad 100 tis. Kč, včetně dlouhodobých
• veřejné zakázky – vše nad 50 tis. kromě odůvodněných výjimek,
včetně výsledků
• rozpočet – detailní členění rozpočtu, soupisy faktur
• kalendáře schůzí vedení města, kalendář starosty
• strategické záměry, drobné investiční záměry, realizované a připravované projekty
• mobilní čísla v interaktivním telefonním seznamu na webu
• tipy na výlety v okolí, přehled místních restaurací a sportovních
zařízení

Úspory
• 61 % (0,9 mil. Kč) v elektronické aukci na mobilní telefony (pro město
a zřízené organizace)
• 37,5 % (0,4 mil. Kč) v e-aukci na pojištění (pro město a zřízené organizace)
• 4 % při nákupu elektřiny na burze
• průběžné nákupy výpočetní techniky a kancelářských potřeb na elektronickém tržišti GEM
• snížení počtu zaměstnanců úřadu ze 194 na 187 – předpokládaná meziroční úspora platových prostředků cca 3,8 mil. Kč
• zajištění digitální ústředny vč. 200 ks digitálních telefonů pro potřeby
úřadu formou výpůjčky od MPSV; umožní bezplatnou vnitřní komunikaci
všech pracovníků na všech pracovištích
• 40 % (0,7 mil. Kč) z ceny dle projektu na rekonstrukci kuchyně v základní škole
• 29 % (0,7 mil. Kč) z ceny rekonstrukcí komunikací spolufinancovaných
občany
• 51 % ceny vodovodu v Puškinově ulici, 27 % ceny rekonstrukce povrchu
této ulice
• 0,4 mil. Kč/rok na úrocích ze starších bank. úvěrů, které byly přefinancovány
strany 4–7 zpracoval Filip Kořínek, starosta města Černošice
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Rok 2011 – čísla, fakta, výběr událostí
Další významné události
• průzkum spokojenosti klientů na městském úřadě, ve školkách, v základní škole
• oslava 80. výročí založení Základní školy Černošice - Mokropsy
• lednové záplavy a ledové bariéry
• veřejné prezentace na téma daň z nemovitosti a rekonstrukce komunikací
• Svatováclavské setkání kulturních a občanských spolků a sdružení
• prezentace Černošic v hlavních médiích v souvislosti s úspěšným použitím e-aukcí

•
•
•
•
•
•
•
•

200 účastníků vycházky po Černošicích na Den architektury
úspěch v soutěži Otevřeno x Zavřeno v oblasti veřejných zakázek
umístění Černošic na mapě Bez korupce v projektu sdružení Oživení
ocenění pro Černošice v anketě město pro byznys za největší rozsah
úředních hodin
zavedení nového formátu a nové podoby Informačního listu
zkvalitnění webové stránky města
vznik farmářských trhů a garage sales
jedinečné grafické provedení podchodu černošického nádraží

Co se v roce 2011 nepovedlo
• snížit náklady na svoz a zpracování komunálního odpadu – pro rok 2012
předpokládáme naopak reálný nárůst nákladů pro město cca o 10 %
• stabilizovat příjmy rozpočtu – daňové příjmy propadly o 5 mil. Kč, od
státu jsme dostali o 4,5 mil. Kč méně na příspěvku na výkon státní správy a v roce 2012 mají poklesnout o dalších 5,4 mil. Kč; nenaplnil se
očekávaný výběr za vodné a stočné – solventní jsme město udrželi díky
velkým úsporám výdajů a čerpání rezerv
• dojednat řešení v kauze kulturního sálu, který se v minulosti město zavá-

zalo koupit od společnosti IBS Rokal v objektu Centra Vráž
• vyřešit některé soudní spory, u kterých jsme dořešení během roku 2011
očekávali
• dosáhnout dohody s Dobřichovicemi, Karlíkem a Vonoklasy, aby se
snížil neúměrně velký podíl Černošic na nákladech provozování místní
autobusové dopravy
• dokončit první změnu územního plánu, který byl s chybami schválen
těsně před volbami

Cíle pro rok 2012
Jako starosta si pro tento rok stanovuji tyto hlavní priority:
• stabilizace rozpočtu z hlediska financování přenesené státní správy
– dosáhnout spravedlivějšího příspěvku na náklady správy pro okres
Praha-západ; podpora novely zákona o rozpočtovém určení daní,
která má posílit rozpočty menších měst a obcí
• další zefektivnění běžného provozu města (IT, VaK, veř. osvětlení, telefony, internet aj.)
• rekonstrukce komunikací v souladu se schváleným záměrem, zároveň snaha získat další dotace; zajistit projektovou dokumentaci, stavební práce a úvěr za výhodných podmínek
• získat maximum dotací na již známé investiční potřeby města (ČOV,
komunikace, tělocvična aj.)

• řešení budoucího umístění městského úřadu – nová radnice nebo
rekonstrukce, případně arch. soutěž
• pokrok v řešení strategických rozvojových priorit (pod školou, centrum Černošic aj.)
• výběrové řízení na nového ředitele ZŠ
• vnitřní stabilizace úřadu – zlepšení platové situace, vyladění nově zavedených systémů
• v souladu s programovým prohlášením rady i nadále vést Černošice
jako město, které je příkladem efektivní a transparentní správy založené na spolupráci a komunikaci

Vlastnictví trafostanice brání
změně dodavatele silové elektřiny
Dne 24. listopadu 2011 proběhla první elektronická aukce města Černošice na nákup elektrické energie na Českomoravské komoditní burze
Kladno pro rok 2012. Jednalo se konkrétně o dodavatele silové elektřiny v režimu velkoodběr pro
ČOV. Dle zpracovaného rozboru aktuálního stavu
odběru elektřiny od vybrané společnosti PROSPEKSA, a. s., (která mj. zpracovala i analýzu
odběru elektřiny nízkého napětí a plynu pro následné další aukce) nebylo možné kvůli malé výši
minimálního objemu pro nákup na burze obchod
uskutečnit samostatně. Z toho důvodu se k městu
v rámci obchodování silové elektřiny připojila také
společnost Aquaconsult, a. s., která je provozovatelem sítě vodovodů a kanalizací ve městě Černošice.
Na základě elektronické aukce byl vybrán nový
dodavatel silové elektřiny pro město, a to společnost United Energy Trading, a. s., za vysoutěženou nakoupenou cenu 1.445 Kč/MWh (vyvolávací cena byla 1.570 Kč/MWh.). Bohužel bylo dne
30. 12. 2011 tímto nově vybraným dodavatelem
městu sděleno, že ČEZ Distribuce nemůže s uve-

denou společností uzavřít smlouvu o dodávce silové elektřiny v režimu velkoodběr pro ČOV (změna
dodavatele plánována od 1. 1. 2012), a to z důvodu zjištěné skutečnosti, že trafostanice, z níž je
velkoodběr dosud realizován, není v majetku města, ale patří společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Po urychlených jednáních zůstává tedy dodavatelem pro rok 2012 společnost ČEZ Distribuce
v nabídkových vzrostlých cenách platných pro
tento rok. Dodávka elektřiny bude realizována
prostřednictvím dvoutarifu, s průměrnou cenou
1.548 Kč/MWh. Počítá se s ročním množstvím
odběru za město 456 MWh. Se společností United Energy Trading, a. s., byl uzavřen Dodatek
o zrušení tohoto bankovního obchodu z důvodu
majetkoprávních vztahů k vlastnictví trafostanice.
V případě potřeby vysoutěžení jiného dodavatele
elektrické energie na další období, bude pravděpodobně pro město výhodnější realizovat stavbu
nové trafostanice přímo v areálu ČOV v rámci její
celé rekonstrukce.
Pavla Hoppová
odbor investic a správy majetku

Filip Kořínek
starosta města Černošice

Cena vodného
a stočného
pro rok 2012
Rozhodnutím rady města byla od 1. 5.
2011 stanovena cena vodného a stočného
v celkové částce 77,26 Kč za m3, kdy cena
bez DPH byla 34,33 Kč pro vodu a 35,90
pro stočné. V souvislosti se změnou výše
daně z přidané hodnoty z 10 % na 14 % od
1. 1. 2012 došlo k úpravě pouze konečné
ceny vodného a stočného, původní cena
bez DPH vypočtená podle skutečných nákladů byla zachována.
Kalkulace ceny 2012
• 34,33 Kč bez DPH, tedy 39,14 Kč včetně
DPH 14 % za m3
• 35,90 Kč bez DPH, tedy 40,93 Kč včetně DPH 14 % za m3
Celková cena za vodné a stočné je pro
rok 2012 stanovena na 80,07 Kč za m3.
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Z 36. jednání Rady města Černošice ze dne 19. 12. 2011
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice:
• souhlasí s prodloužením licencí antivirového
systému Symantec dle výsledku elektronické
aukce č. G11/102240, tj. nákupem od společnosti Polysoft, s. r. o., za celkovou částku
67.200 Kč vč. DPH;
• schvaluje roční prodloužení licencí systému GWAVA Reload 1-User 1-Year Maintenance (200 ks) pro zálohování elektronické
pošty na základě výsledků výběrového řízení
G11/100055, tj. nákupem od společnosti
TDP, s. r. o., v ceně 35.280 Kč vč. DPH;
• souhlasí s návrhem smlouvy se spol. Gepro,
s. r. o., na poskytování technické podpory
geografického informačního systému MISYSČERNOŠICE na rok 2012 v ceně 176.280 Kč
vč. DPH;
• schvaluje prodloužení maintenance Novell Open Workgroup Suite na období
1. 11. 2011–31. 5. 2012 v ceně 200.000 Kč
vč. DPH na základě nabídky Multilicenčního
centra ČVUT;
• bere na vědomí informaci o stavu zpracování
územních plánů firmou GERPO, spol. s r. o.,
v informačním systému MISYS a ukládá starostovi podepsat objednávku společnosti GEPRO, spol. s r. o., na zpracování územních
plánů ve výši 64.320 Kč;
• souhlasí s navrženým rozpočtovým opatřením, které spočívá v přesunu částky 105
tis. Kč z položky 5172 do položky 5137 (za
licence Windows OEM) a přesunu částky
49.200 Kč (programové vybavení TED) z položky 5172 na 5167;
• souhlasí s realizací propojení systémů Registru živnostenského podnikání (RŽP) a spisové
služby GINIS SSL a ukládá starostovi podepsat objednávku propojení RŽP a GINIS SSL
u firmy Gordic, s. r. o. za cenu 65.750 Kč
včetně DPH.
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Rada města Černošice:
• schvaluje dle § 102 odst. 2, písm. o) zákona
č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Organizační řád Městského
úřadu Černošice s účinností od 1. 1. 2012;
• jmenuje na základě Pravidel škodní komise
pátým členem škodní komise s účinností od
1. 1. 2012 pí Ovečkovou.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• schvaluje předložené rozpočtové opatření,
které se týká přesunu prostředků mezi paragrafy rozpočtu, přijetí tří dotací a zohlednění
dřívějších rozhodnutí Rady města;
• schvaluje odpis nedobytných pohledávek
z výkonu činnosti úřadu v samostatné působnosti v celkové výši 51.647 Kč a bere na
vědomí informaci o odpisu nedobytných pohledávek z výkonu státní správy v přenesené
působnosti schválených tajemníkem městského úřadu v celkové výši 90.500 Kč;
• schvaluje
1. odpis promlčených pohledávek v celkové
výši 20.030 Kč za vodné a stočné
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2. navržený postup při vymáhání pohledávek vymáhat pouze nepromlčené pohledávky
a doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit odpis pohledávek;
• schvaluje navržené rozpočtové opatření v ZUŠ Černošice, a to převod 20 tis. Kč
z účtu 501 (materiál) na účet 521 (platy);
• schvaluje vyřazení zastaralého, opotřebeného, poškozeného, nefunkčního a nepoužívaného majetku z evidence na pracovišti Praha
v původní pořizovací ceně 2.325.195,36 Kč
a z pracoviště Černošice v původní pořizovací
ceně 612.585,23 Kč, nyní nulové hodnoty;
• schvaluje odpisový plán majetku města
s platností od 31. 12. 2011;
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• souhlasí s výběrem nabídky na koupi části
pozemku PK 716/1 o výměře 52 m2 v obci
a k. ú. Černošice zapsaném v Katastru nemovitostí na LV 10001 za cenu 3.000 Kč za
m2 včetně úhrady nákladů spojených s vyhotovením geometrického plánu, kterým dojde
k oddělení 52 m2 z předmětného pozemku
PK 716/1 a doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit prodej;
• souhlasí s nabídkou, kterou žadatelé potvrzují zájem o směnu 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. Černošce a doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit
změnu;
• souhlasí s nabídkou na koupi části pozemku
parc.č. 3791 - ostatní plocha, neplodná půda
o celkové výměře 261 m2 v obci a k. ú. Černošice za cenu 500 Kč/m2 a doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit nabídku;
• souhlasí s vydáním územního rozhodnutí
pro stavbu RD na pozemku parc.č. 3830/3
v oblasti Habřiny za předpokladu splnění podmínek regulačního plánu pro lokalitu V Lavičkách; souhlas se nevztahuje ke stavbě oplocení, jehož návrh není součástí PD;
• souhlasí s vydáním územního rozhodnutí pro
stavbu RD na pozemcích parc.č. 3830/7,
3830/30 a 3830/31 v oblasti Habřiny za
předpokladu splnění podmínek regulačního
plánu pro lokalitu V Lavičkách; souhlas se nevztahuje ke stavbě oplocení, jehož návrh není
součástí PD;
• souhlasí s poskytnutím daru žadateli ve výši
1.850 Kč jako kompenzace nákladů za čištění kanalizační přípojky poškozené při stavbě
dešťové kanalizace v Mokropeské ulici;
• souhlasí s uzavřením sml. o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce,
a. s., pro uložení kabelového vedení na pozemku parc. č. 90/1 v obci a k. ú. Černošice
ve vlastnictví města Černošice za 10.500 Kč;
• nesouhlasí s umístěním rozvodné skříně
v budoucím uličním prostoru Na Pískách ani
s kabelovým vedením NN na pozemku PK
61/3, který je určen k parcelaci a k zástavbě
rodinnými domy, podle předložené situace
zpracované společností ELEKTROMONTÁŽE, s. r. o.;

• souhlasí s vybudováním nové přípojky el.
energie pro dům č. p. 122 v ul. Na Poustkách
za předpokladu, že bude vybudována do
doby rekonstrukce povrchu ulice Na Poustkách, která se předpokládá v 1. polovině roku
2012;
• souhlasí s přístavbou RD č. p. 822 v Erbenově ul. pod podmínkou, že velikost zpevněných ploch nepřesáhne limit stanovený ÚP, tj.
10 % plochy pozemku;
• souhlasí s dělením pozemků parc. č. 5485
a 5486/1 v ulici Dr. Janského pod podmínkou, že následně bude scelen pozemek parc. č. 5485/1 s pozemkem parc. č.
5486/1 a pozemek parc. č. 5486/4 a pozemkem parc. č. 5483/1;
• souhlasí s vybudováním nového kabelového
vedení NN v ulicích Husova, Kollárova, Majakovského a Nerudova a žádá společnost
ČEZ Distribuce, a. s., o odkoupení 18 sloupů
vzhledem k nutnosti zachování funkčnosti veřejného osvětlení;
• souhlasí s uzavřením sml. o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro uložení kabelového vedení na
pozemku parc. č. 1163/1 (PK 668/1, PK
734, PK 666/1), 4105/2, 1107/13, 1106/1
(PK 733, PK 666/1) a 1412, všechny v obci
a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 42.400 Kč;
• nesouhlasí se stavbou RD na pozemku
parc. č. 1156/18 v Husově ul., neboť dokumentace neprokazuje soulad stavby s platným
územním plánem, zejména z ní není patrný výpočet zastavěnosti pozemku ostatními stavbami a zpevněnými plochami; nutno rovněž doplnit dokumentaci přístřešku pro automobil;
• souhlasí
1. s dělením pozemku parc. č. 2856 – zahrada o celkové výměře 2.860 m2 zapsaném
v Katastru nemovitostí na LV 11327, z kterého dle geometrického plánu č. 405551/2011 zpracovaného Ing. Zvěrevem
vznikne pozemek parc. č. 2856/1 o výměře 1855 m2 a pozemek parc. č. 2856/2
o výměře 1005 m2
2. s předloženým návrhem řešení příjezdu
k pozemku parc.č 2856/1;
• souhlasí s vyřazením nedokončených investičních akcí dle přílohy jako zmařených z účetní evidence.
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města Černošice:
• souhlasí s uzavřením smlouvy se společností
Asekol, s. r. o., o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení na dobu určitou – 2 roky;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce
přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení se
společností Asekol, s. r. o., na dobu určitou
– 5 let.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice:
• souhlasí s uzavřením MŠ Karlická v době
vánočních prázdnin od 27. 12. 2011 do
30. 12. 2011;

z radnice
• souhlasí s uzavřením MŠ Topolská od
27. 12. 2011 do 30. 12. 2011.
RŮZNÉ
Rada města Černošice:

• bere na vědomí doporučení komise sociální
a pro péči o seniory ke 2 žádostem o přijetí
dětí do MŠ Vápenice v rámci výjimky ze stanovených kritérií;

• schvaluje předloženou smlouvu s fy PRO.
MED.CS Praha, a. s., se sídlem Telčská 1,
Praha 4 a přijímá na jejím základě dar na realizaci dětského hřiště.

Z 37. jednání Rady města Černošice ze dne 2. 1. 2012
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• souhlasí s návrhem rozpočtu pro rok 2012
a doporučuje zastupitelstvu rozpočet pro rok
2012 schválit v předložené podobě;
• stanovuje v souvislosti se změnou DPH pro
rok 2012 cenu vodného 34,33 Kč bez DPH,
resp. 39,14 Kč včetně aktuální sazby DPH
a cenu stočného 35,90 Kč bez DPH, resp.
40,93 Kč včetně aktuální sazby DPH s účinností od 2. 1. 2012.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice:
• bere na vědomí právní stanovisko ve věci
neoprávněné stavby na cizím pozemku a ukládá odboru investic a správy majetku připravit
geometrický plán pro realizaci převodu části
pozemku 2917/2 v k. ú. Černošice a Odboru
vnitřních věcí připravit návrh smlouvy o narovnání, jejíž součástí bude převod části pozemku
2917/2 na město Černošice;
• bere na vědomí informaci o změně stupnice
platových tarifů podle platových tříd a platových
stupňů pro zaměstnance, kteří jsou pedagogickými pracovníky, s právními účinky k 1. 1. 2012
a stanovuje platy ředitelům školských zařízení
s účinností od 1. 1. 2012 ve výši dle přílohy
č. 1–5 tohoto usnesení, a to v souladu s nařízením vlády č. 448/2011 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů.
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• souhlasí s rozložením splátek nájemného
a záloh na služby za prosinec 2011 takto:
částka 700 Kč bude uhrazena měsíčně od
ledna do května 2012 vždy k poslednímu
dni v měsíci, částka 757 Kč bude uhrazena
k 30. 6. 2012. (Žadatelka je nájemnicí bytu
v Karlštejnské ulici č. p. 259 a je důchodového věku.);
• souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro
uložení kabelového vedení na pozemku parc.
č. 5310/11 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 13.200 Kč;
• bere na vědomí zájem vlastníka pozemků
parc. č. 4050/4, 4050/8 a 4049/8 darovat
tyto pozemky městu Černošice a doporučuje
zastupitelstvu projednat a schválit přijetí daru
pozemků;
• souhlasí s vybudováním nového kabelového
vedení NN v Akátové;
• souhlasí s vydáním územního rozhodnutí
pro stavbu komunikace na pozemcích parc.
č. 3827/2 a 3828/2 v oblasti Habřiny;
• souhlasí se stavbou RD na pozemku parc.
č. 1682/28 v Ostružinové ul., s připojením po-

•
•

•
•

•

•

•

•

•

zemku parc.č. 1682/28 na místní komunikaci
v Měsíční a Ostružinové ulici;
souhlasí s přístavbou, nástavbou a stavebními
úpravami RD č. p. 140 ve Waldhauserově ul.;
souhlasí se stavbou RD na pozemcích
parc. č. 2731 a 2732 ve Školní ulici pod podmínkou, že velikost zpevněných ploch a ostatních staveb nepřesáhne 10 % z plochy pozemku a souhlasí s připojením pozemku parc.
č. 2732 na místní komunikaci ve Školní ul.;
souhlasí se stavbou studny na pozemku parc.
č. 5129/80 v Jetelové ulici;
souhlasí s dodatečným povolením rozšířené
zpevněné plochy vybudované na pozemku
města PK 718/2 v Mokropeské ulici pro vjezd
na pozemek parc. č. 2975/1;
souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky pro
vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na intenzifikaci ČOV, projektové
dokumentace k zadání stavby, poskytnutí inženýrské činnosti, spolupráce se zadavatelem
v průběhu zadávacího řízení, zpracování žádosti
o dotaci a následnou administraci dotace včetně zajištění závěrečného vyhodnocení akce,
a to firmy PROVOD – inženýrská společnost,
s. r. o., která splnila hodnoticí kritéria za nejnižší
celkovou cenu 643.200 Kč vč. DPH;
souhlasí s cenovou nabídkou p. Melichara
pro zpracování pasportu dešťové kanalizace
ve městě a návrhu řešení odvodu dešťových
vod z místních komunikací za 30.000 Kč vč.
DPH;
souhlasí se stavbou prodejního skladu
a prodejny na pozemcích parc. č. 4271/26,
4271/53 a 4271/54 v Radotínské ul.;
bere na vědomí informace o nemožnosti uzavření smlouvy na dodávku silové elektřiny v režimu velkoodběr pro ČOV Černošice společností United Energy Trading, a. s., z důvodu
majetkoprávních vztahů k trafostanici, z které
je velkoodběr realizován a souhlasí s uzavřením smlouvy o dodávce elektrické energie
v režimu velkoodběr pro ČOV Černošice se
společností ČEZ, a. s., na období roku 2012;
bere na vědomí informaci o dopravní nehodě služebního vozu Renault Kangoo, SPZ
6S4 2146, která se stala dne 22. 12. 2011
v dopoledních hodinách u příjezdové cesty
k ČOV pracovníkům VaK zařazených do odboru OISM a souhlasí s úhradou faktury za
opravu poškozených součástí havarovaného
vozu v celkové ceně 41.258,00 Kč a ukládá
vedoucímu odboru investic projednat škodní
událost s příslušnou pojišťovnou dle platné
pojistné smlouvy.

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
Rada města Černošice:
• revokuje odst. III., bod 2 usnesení
č. R/34/1/2011 ze dne 5. 12. 2011 ve zně-

ní ,,rada města ukládá oddělení stavebního
úřadu, aby uskutečnil kontrolní prohlídku za
účelem zajištění umožnění přístupu města
na pozemek č. parc. 3427/1 a k prověření
oprávněnosti realizovaných staveb oplocení
dotčených pozemků znemožňujících přístup
na městský pozemek“ a ukládá odboru investic zaslat odboru územního plánování
a stavebního řádu MěÚ Černošice podnět dle
§ 42 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
k zahájení řízení o odstranění staveb oplocení
na pozemcích parc. č. 3426 a 3428 v k. ú.
Černošice;
• souhlasí s navrženou úpravou provozu na
místní komunikaci ul. Sadová, spočívající
v umístění svislého dopravního značení B 28
(Zákaz zastavení) ve směru od Prahy do centra Černošic po pravé straně krajnice. Dále
tento úsek bude zvýrazněn žlutou vodorovnou
čárou V 12c – zákaz zastavení;
• souhlasí s navrženou úpravou provozu na
místní komunikaci ul. Modřínová, kdy bude
změněno svislé dopravní značení z P4 (Dej
přednost v jízdě) na P6 (Stůj, dej přednost
v jízdě) včetně dodatkové tabulky E 2a, která
bude vyznačovat tvar křižovatky. Ul. Dobřichovická, na sloupu veřejného osvětlení č. CE
0174 bude umístěno svislé dopravní značení
A 11 (Pozor, přechod pro chodce), pod ní P2
(Hlavní pozemní komunikace) + dodatková tabulka s vyznačeným tvarem křižovatky E 2b;
• souhlasí s navrženou úpravou provozu na pozemní komunikaci – silnice II/115 – ul. Vrážská, tj. 30 m před stávající svislou dopravní
značkou P2 (Hlavní pozemní komunikace)
bude umístěn nový sloupek s novým dopravním značením B 20a (Nejvyšší dovolená rychlost) 40 km/h a hned pod ní bude umístěno
dopravní značení A 11 (Pozor, přechod pro
chodce) + dodatková tabulka E 3A (100 m).
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice souhlasí s předloženými podmínkami grantových programů pro rok
2012.
SPRÁVNÍ ODBOR
Rada města Černošice souhlasí s veřejnoprávní smlouvou s obcí Zahořany ve věci vkládání údajů do informačního systému evidence obyvatel a ukládá starostovi předložit tuto smlouvu
ke schválení zastupitelstvu.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice bere na vědomí
smlouvu s MPSV o bezúplatném přenechání telefonní ústředny HIPATH 3800 s příslušenstvím
včetně telefonních přístrojů do užívání MěÚ Černošice na dobu 5 let.
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Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva konaného
dne 1. 12. 2011 – oprava a omluva
V zápise z 11. zasedání Zastupitelstva města
Černošice, který redakce dostala k dispozici, bylo uvedeno chybně jmenovité hlasování
o využití výnosu z daně z nemovitostí na rekonstrukci komunikací a schválení maximální
výše úvěru pro rok 2012 na 40 mil. Kč.

p. Kratochvíl, p. Kraus, p. Müller, p. Otava,
pí Paříková, p. Stádník, p. Ticháček, p. Tichý,
p. Wolf, p. Zmatlík
PROTI: p. Prskavec, sl. Goldová, pí Göttelová, pí Mašatová, p. Strejček
ZDRŽEL SE: 0

Uvádíme proto opravu jmenovitého hlasování o tomto bodu:
PRO: p. Rech, p. Hendrych, p. Hlaváček,
p. Hradilek, pí Kalousková, p. Kořínek,

Panu Rechovi a panu Prskavcovi se tímto
omlouváme. Jejich jména byla ve zkrácené
verzi, která vyšla v IL leden, prohozena.
Dana Jakešová, editorka IL

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).

Zkrácené verze zápisů schůze
rady města a zastupitelstva připravila
Dana Jakešová, editorka IL.

Několika větami – o čem se mluví…
Jak to aktuálně vypadá s kulturním sálem
v Centru Vráž?
Zastupitelstvo na svém zářijovém zasedání neschválilo už několikátý návrh na koupi sálu. Definitivní vyřešení dlouholetého neuralgického bodu
vztahů mezi městem a investorem tzv. Centra Vráž,
společností IBS Rokal, se tedy opět nejméně
o několik měsíců odložilo. Dohoda o základní kupní ceně za tzv. „holoprostor“ (současný stav objektu) se sice zdá dosažitelná (za cenu zhruba kolem
7 mil. Kč), ale nejistota zatím panuje ohledně nákladů, které si ještě vyžádá stavební dokončení
a vybavení sálu. Probíhá proto vyjasňování přesných požadavků na různé aktivity, které by v sálu
mohly či měly probíhat, následně bude třeba zadat
úpravu projektu. Ten byl zpracován v minulém volebním období ve spěchu kvůli plánované žádosti
o dotaci (kterou ale nakonec tehdejší vedení města ani nepodalo) a bohužel v podobě, kterou nelze považovat za vyhovující, musí se tedy předělat.
Jakmile bude změněn projekt i výkaz výměr, bude
možné s přiměřenou jistotou odhadnout náklady
a věc znovu předložit zastupitelstvu. Důležité je, že
společnost IBS Rokal se již opakovaně vyjádřila,
že rámcově popsané dokončení a základní vybavení sálu nabídne za 2,6 mil. Kč vč. DPH. Proto
lze předpokládat, že maximální celková cena za
dokončený a vybavený sál bude cca 10 mil. Kč.
V současném návrhu rozpočtu na rok 2012 ovšem
na tento výdaj zatím nezbývá – i vzhledem k nevyjasněnosti dalšího řešení není aktuálně na seznamu rozpočtovaných investic. Pokud se k dohodě
podaří dojít a nezískáme další, zatím nepotvrzené
příjmy, bude zřejmě nutné případnou úhradu kupní
ceny, dokončení a vybavení rozložit do 2–3 let.
Jak to, že v Arbesově ulici vznikly opět vlnité
chodníky?
I přes opakovaně propagovaný správný způsob
konstrukce chodníků, který je zachovává rovné
a nájezdy na přilehlé pozemky řeší sklopením
obrubníku, nikoli pokřivením celého chodníku,

bohužel došlo k dalšímu výskytu tohoto špatného
postupu – a to na nedávno dokončené stavbě
v Arbesově ulici v oblasti Vráže. Tuto stavbu realizovala developerská firma Prague Hills, nikoliv
město, a bohužel se úřadu nepodařilo věc účinně
pohlídat. Problém začal tím, že ulice byla realizována podle nekvalitního projektu, který zpracoval
projektant bez příslušné autorizace v oboru dopravní stavby a který dostatečně detailně neřešil způsob konstrukce chodníků. K tomu navíc
zástupce developera, kterým byla opět stejná
osoba jako projektant, „zapomněl“ přizvat město
na kontrolu v průběhu realizace. Učinil to na začátku, když začaly probíhat zemní práce, a pak
až při kolaudaci. Problémů s uvedenou ulicí bylo
více. Nicméně město stavbu doposud nepřevzalo,
a protože v souladu s ustanovením smlouvy má
být konstrukce chodníků řešena dle požadavků
města, budeme jednat s developerem a stavební
firmou o vyřešení tohoto nedostatku. I do budoucna tomuto zažitému nešvaru českých projektantů
a stavebních firem chceme bránit mj. uvedením
výslovné podmínky v plánovacích smlouvách
o tom, jak mají chodníky vypadat, vč. grafické přílohy, a rovněž vždy dávat do smlouvy podmínku
účasti zástupců města před realizací chodníku –
po osazení obrubníků. V nejbližších týdnech rada
města projedná závazné požadavky na konstrukci
vjezdů na pozemky přes veřejný chodník.
Bude architektonická soutěž na novou radnici?
Záměr pracovně a trochu zkratkovitě nazývaný
„nová radnice“, což na první pohled může působit
v době krize, zvyšování daní, škrcení rozpočtu a přijímání úvěrů až provokativně, vychází z nutnosti komplexně řešit tristní stav nemovitostí v majetku města,
které nám chátrají pod rukama krize nekrize.
Město má dnes tzv. vilu v Karlštejnské ulici,
která je již dlouho v nevyhovujícím stavu (byty
i kanceláře) a nemáme na údržbu či zlepšení. Dokonce několik bytů je již prázdných, ale nejsou ve

Sociální reforma – změny 2012
Od 1. 1. 2012 došlo ke sjednocení administrace a výplaty sociálních dávek na jedno místo
– Úřad práce ČR. Agendy nepojistných sociálních dávek přešly z Městského úřadu Černošice – odboru sociálních věcí a zdravotnictví
na: Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Pra10

ha-západ, Kartouzská 200/4, 150 00 Praha 5
(ústředna: 950 152 111).
Jedná se o tyto dávky:
• příspěvek na péči
dávky pro osoby zdravotně postižené:
• příspěvek na mobilitu (opakovaná dávka)

stavu, aby se mohly znovu pronajmout. Dále máme
hlavní budovu úřadu v Riegrově, která je bohužel
ostudou města, ale hlavně energeticky velmi neefektivní (protopíme a proklimatizujeme spoustu
peněz), v přízemí vlhká a plesnivá atd. Třetím objektem je budova v Poštovní ulici, kterou zatím částečně užívá za minimální nájem Česká pošta, ale ta
pracuje (naštěstí a také na přání města) o přesunu
do lepších prostor; ve spodním patře tohoto domu
je vlhká a nevyhovující knihovna, která již roky žádá
vedení města o rekonstrukci… A nakonec jde
o služebnu městské policie na rohu Kladenské
a Školní ulice, která rovněž nedostačuje současným nárokům. Tedy shrnuto: současný stav = 4
problematické objekty.
Potřebujeme nalézt takové řešení, aby místo čtyř
zchátralých budov, o které se nezvládáme starat,
město mělo funkční a kvalitní prostory na strategicky vhodném místě, ve kterých by pokud možno spojovalo některé nebo všechny výše zmíněné
funkce, a tím zajistilo nejen vyšší komfort pro občany, ale také nižší náklady na provoz a údržbu. Zdroje na realizaci chceme získat prodejem některých
z těch 4 nemovitostí a jejich pozemků. Jako výchozí podmínku záměru totiž od začátku dáváme, aby
neměl nároky na běžný rozpočet, ale proběhl jen
formou „přeskupení majetku“…
Které nemovitosti prodat a kde a co za to postavit nebo rekonstruovat, to se momentálně řeší při
posuzování cca 3–4 variant. Vznikla na to odborná pracovní skupina, jejíž další schůzka proběhla
v týdnu po uzávěrce tohoto čísla. Samozřejmě vše
bude náležitě a včas prezentováno a diskutováno
nejen v IL, ale také na radě a zastupitelstvu, které
bude mít poslední slovo.
Až se na základě propočtů a diskuzí vyjasní,
která varianta je nejvhodnější, budeme připraveni
buď vyhlásit veřejnou architektonickou soutěž na
„novou radnici“, nebo začít řešit přesnou podobu
rekonstrukce vily v Karlštejnské – hlavně tyto dva
možné směry se momentálně posuzují.
Filip Kořínek, starosta

• příspěvek na zvláštní pomůcku
dávky pomoci v hmotné nouzi:
• příspěvek na živobytí
• doplatek na bydlení
• mimořádná okamžitá pomoc
Veškeré informace najdete na: http://socialnireforma.mpsv.cz. Formuláře MPSV najdete na:
http://portal.mpsv.cz/forms.
Marcela Haspeklová, odbor sociálních věcí
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Mateřská škola „Barevný ostrov“ – kapacita a přijímací řízení
Vzhledem k dotazům ohledně přijímacího řízení do
nově otevřené mateřské školy „Barevný ostrov“ na
Vápenici si dovolím podrobnou rekapitulaci a objasnění některých čísel:
1. Kapacita
Ve školce Barevný ostrov jsou celkem 3 třídy.
Limit každé třídy předškolního zařízení je stanoven
§ 2, odst. 2) Vyhlášky o předškolním vzdělávání,
na 24 dětí. Pokud to dovolí prostorové a hygienické podmínky, může zřizovatel dle § 23, odst.
1 a 3 Školského zákona, udělit výjimky. V nové
školce Barevný ostrov byla takto navýšena kapacita o 2 děti na jednu třídu. Celková kapacita školky
se tak vyšplhala na 3 x 26 = 78 dětí.
2. Zrušení dočasně zřízené minitřídy – tzv. „MŠ
v ZŠ“
V souvislosti s uzavřením MŠ Husova v roce
2007 byla pod hlavičkou MŠ Topolská dočasně
zřízena menší třída předškolního vzdělávání v prostorách základní školy. Tuto třídu navštěvovalo 12
dětí. Protože s nárůstem počtu obyvatel Černošic
roste i počet žáků ve škole, zvýšil se nutně i počet
prvních tříd a navíc se na přání rodičů družina otevřela i pro čtvrté třídy. Škola proto prostory, které
zabírala dočasně zřízená třída MŠ, nutně a co nejdříve potřebovala zpět. Z tohoto důvodu bylo třeba
třídu zrušit a zrušená místa nahradit v rámci kapacity nově otevřené školky.
Vedení města ale nemohlo (a ani by nechtělo)
rodičům tuto zásadní změnu uprostřed roku direktivně nutit – bylo nutné nalézt všeobecně přijatelné
řešení.

Pan starosta zaslal všem rodičům dětí z MŠ Topolská vysvětlující dopis s žádostí o vstřícný postoj.
Poté se představitelé města, nové školky i školky
v Topolské a také základní školy sešli s rodiči dětí,
které tuto školku navštěvují. Ideální by přirozeně bývalo bylo přesunout jednotně 12 dětí z detašované
třídy, ale někteří rodiče s přesunem nesouhlasili.
Ne každé dítě si snadno zvyká na změnu prostředí i učitelek, navíc jen pár měsíců před zahájením
školní docházky. Řešením bylo doplnit potřebný
počet 12 dětí i několika dětmi z hlavní budovy MŠ
Topolská, a ty ze ZŠ přesunout na jejich místo. Na
schůzce s rodiči přihlásilo své dítě k přesunu do
nové školky 9 z nich. K uzavření detašované třídy
tedy chybělo přesunout ještě tři děti. Někteří rodiče navrhli, že by své dítě k převedení do nové školky přihlásili, pokud by přijala i druhé dítě, které mají
zatím doma. Tento kompromis, i když z našeho
pohledu poněkud nesystémový, byl nakonec přijat
jako v rámci možností schůdný a ospravedlnitelný.
Do školky „Barevný ostrov“ tak odešlo 12 dětí, které navštěvovaly MŠ Topolská, a přijati byli také 3
jejich mladší sourozenci, kteří byli při přijímacím
řízení z výše uvedených důvodů zvýhodněni.
Tento fakt nebyl zahrnut do všeobecných kritérií
pro přijímací řízení, neboť se jednalo o mimořádnou událost a nebylo ani jisté, zda bude skutečně
nutné ony 3 sourozence zvýhodnit.
3. Shrnutí
Do MŠ Barevný ostrov bylo celkem přijato 78
dětí. V tomto počtu je zahrnuto 12 dětí převedených z MŠ Topolská plus 3 jejich „zvýhodnění“
sourozenci a dále 2 děti, které byly přijaty na do-

Zápis do mateřských škol

a rodným listem dítěte, formulář
přihlášky. Vyplněný (vč. potvrzení lékaře) musí být osobně odevzdán v mateřské škole dne 21. března 2012, po
dohodě s ředitelkou i dříve. Přihlášku lze případně zaslat poštou, rozhodující je datum na razítku
– nejpozději 21. 3. Zároveň musí žadatel stvrdit
svým podpisem, že byl informován o možnostech
nahlédnutí do spisu dle správního řádu.
Každá mateřská škola je v souladu se současnými právními předpisy samostatný právní subjekt
a zákon nepřipouští, aby se ředitelky všech školek sešly a o přijímání dětí rozhodovaly společně.
Přijímací řízení je zcela výlučně v pravomoci ředi-

Následující řádky jsou určené těm z vás, kdo se
chystáte přihlásit své dítě do jedné ze tří mateřských školek zřizovaných městem Černošice.
I nadále platí vloni zavedená novinka, že můžete
dítě přihlásit do všech mateřských školek zároveň, zápis proběhne ve dnech 13. a 14. března
2012. Pořadí, ve kterém se k zápisu dostavíte,
v žádném případě neovlivní šanci na přijetí.
Ředitelky školek pro vás po projednání s vedením města připravily jednotná kritéria pro přijímání
dětí, najdete je rovněž v tomto vydání Informačního listu. Rozhodující kritérium je věk
TERMÍNY ZÁPISŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2012/13
a místo trvalého pobytu dítěte a jeho
Mateřská škola
TERMÍN
rodičů (zákonných zástupců). Větší
šanci na přijetí bude mít dítě, jehož
úterý
oba rodiče (zákonní zástupci), pokud
13. března
sdílí společnou domácnost, budou Karlická 1170, Černošice
8.00–12.00
mít v době zápisu trvalé bydliště v Čer- tel. 251 642 433
nošicích, a dítě, které žije ve společné mskarlicka@seznam.cz
www.materskeskolky.cz/cernosice
domácnosti pouze s jedním rodičem Ředitelka: Alena Janovská
(zákonným zástupcem) s trvalým po- Barevný ostrov
13.00–17.00
bytem v Černošicích. U dětí, které bu- Pod Ptáčnicí 2158,
dou v příštím školním roce patřit mezi Černošice – na Vápenici
251 511 424
předškoláky, se nebude posuzovat tel:
skolkabarevnyostrov@seznam.cz
trvalé bydliště ani jednoho rodiče (zá- http://skolkabarevnyostrov.webnode.cz/
konného zástupce), ale pouze dítěte pro-rodice/
Ředitelka: Andrea Červenková
samotného.
15.00–18.00
Přijímací řízení probíhá podle správ- Topolská 518, Černošice-Mokropsy
tel: 251642185
ního řádu. Zákonný zástupce dítěte mokropeskaskolka@seznam.cz
převezme u zápisu, k němuž se do- web: http://www.mokropeskaskolka.cz/
staví se svým občanským průkazem Ředitelka: Kateřina Mandová

ZÁPISU

poručení sociální komise přednostně (v souladu se
zveřejněnými kritérii). Ze všech přihlášených dětí
bylo tedy 61 přijato podle kritéria věku a trvalého
bydliště, bez dalších zvýhodnění.
Dvě ze 78 přijatých dětí nakonec do školky nenastoupily, na jejich místa se automaticky dostaly
první dvě děti pod čarou.
Je mi líto, že téměř polovina přihlášených dětí
(z celkového počtu 132 řádných přihlášek – mimo
děti z MŠ Topolská) musela být z kapacitních důvodů odmítnuta. Věřím, že uspějí při nejbližším novém přijímacím řízení, které se bude konat již na
jaře – pro školní rok 2012/2013. Termíny zápisů
jsou zveřejněny zde v Informačním listu i na webech školek.
Vedení města již dříve rozhodlo o tom, že provoz
MŠ Topolská zůstane i v příštích letech dle potřeby
zachován, tj. školka se zatím nebude rušit ani její budova prodávat, jak zamýšlelo minulé vedení města.
Finanční prostředky z plánovaného prodeje budovy
(za cca 10 mil. Kč) měly být využity ke splacení větší
části úvěru, který si město vzalo na výstavbu nové
školky „Barevný ostrov“. Současné vedení si předsevzalo prostředky na splátky úvěrů nalézt v běžném
rozpočtu města, protože při zrušení Topolské by
v důsledku výstavba drahé nové školky zvýšila celkovou městskou kapacitu o pouhých 32 míst.
Pro příští školní roky tedy v městských školkách
bude ročně k dispozici celkem 212 míst – v Karlické 100, v Topolské 34 a na Vápenici 78. Přijímací kritéria platí a budou platit pro všechny školky
stejná.
Lenka Kalousková, členka rady města Černošice
lenka.kalouskova@mestocernosice.cz

telky dané školky. Vzhledem k tomu, že možnost
přihlásit dítě do všech mateřských škol zároveň
bude v praxi znamenat administrativní a procesní
zátěž přijímacího řízení, apelujeme již teď na rodiče dětí, které uspějí v přijímacím řízení ve více
školkách, aby po obdržení rozhodnutí o přijetí
v co nejkratším termínu písemně informovali ředitelku školky (popř. školek), pro kterou se nerozhodnou. Informace o tom, že do školky dítě nenastoupí, umožní přijetí dalšího dítěte v pořadí.
Zkušenost z loňska bohužel ukázala, že někteří
rodiče ještě v září neoznámili školce skutečnost,
že jejich dítě bude chodit jinam. Blokovali tak
místo jinému dítěti. Kapacita školek bude v rámci
přijímacího řízení naplněna do
výše 100 %.

středa
14. března
13.00–17.00

ODEVZDÁNÍ
PŘIHLÁŠKY
středa
21. března
8.00–13.00

8.00–12.00

8.00–13.00

15.00–18.00

15.00–17.00

Předpokládaný počet volných
míst pro školní rok 2012/13:
v MŠ Topolská 8, v MŠ Barevný
ostrov (Vápenice) 15, v MŠ Karlická 50. Čísla nejsou definitivní,
v tuto chvíli ještě není přesně
znám počet dětí, které dostanou
odklad a neodejdou do první třídy. Pro školní rok 2012/2013 je
stanoven měsíční poplatek za
dítě ve výši 980 Kč ve školce
v Karlické, 1300 Kč ve školce
v Topolské a 1000 Kč v nové
školce Barevný ostrov. Výše
poplatku závisí mimo jiné na výši
neinvestičních nákladů školky.
Lenka Kalousková
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Trvalý pobyt obou rodičů v Černošicích bude výhodou
Kritéria přijímání dětí do MŠ
pro školní rok 2012/13
Ředitelky mateřských školek zřizovaných městem Černošice vydávají po projednání se zřizovatelem jednotná kritéria pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání.
Každá mateřská škola na základě podaných
přihlášek sestaví seznam dětí podle kritérií v níže
uvedeném pořadí. V rámci každého kritéria budou děti seřazeny od nejstarších po nejmladší.
I. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, s místem trvalého pobytu v Černošicích.
II. Děti s trvalým pobytem v Černošicích, které
k přijetí do předškolního vzdělávání doporučí
sociální komise.

III. Děti s místem trvalého pobytu v Černošicích přihlášené k celodenní docházce*, u kterých jsou oba rodiče (zákonní
zástupci), pokud žijí ve společné domácnosti, přihlášeni k trvalému pobytu
v Černošicích, a děti žijící ve společné
domácnosti pouze s jedním rodičem (zákonným zástupcem), pokud je tento přihlášen k trvalému pobytu v Černošicích.
IV. Děti s místem trvalého pobytu v Černošicích přihlášené k celodenní docházce*,
u kterých je pouze jeden z rodičů (zákonných zástupců), pokud oba rodiče žijí ve
společné domácnosti, přihlášen k trvalému pobytu v Černošicích.
V. Ostatní děti s trvalým pobytem ve městě,
přihlášené k celodenní docházce*.

Představujeme Městský úřad Černošice
Odbor územního plánování
a stavebního řádu
Odbor má na starosti agendu stavebního úřadu, územního plánování, vyvlastňování
a silničního správního úřadu. Podle druhu vykonávané agendy je odbor rozdělen na
tři části: oddělení stavebního úřadu, úsek územního plánování a úsek dopravy.
Oddělení stavebního úřadu
Právě na tomto oddělení občané nejčastěji vyřizují různé žádosti a dotazy týkající se stávajících
staveb, možnosti rekonstrukce nebo výstavby
nových staveb.
Pod náš stavební úřad patří území obcí Černošice, Vonoklasy, Roblín, Třebotov, Kosoř,
Choteč, Chýnice, Zbuzany a Ořech.
Činnost stavebního úřadu zajišťuje 5 referentů
a vedoucí oddělení. Na internetových stránkách
města Černošice je v kontaktech u každého
referenta uvedeno, které obce má na starost,
takže si s ním můžete domluvit schůzku a konzultovat konkrétní problém.
Úřední hodiny odboru jsou v pondělí a ve
středu 8.00–17.00, v úterý, čtvrtek a pátek
8.00–12.00. V pondělí a ve středu jsou všichni
referenti přítomni v kancelářích a jsou připraveni zodpovědět Vaše dotazy. V ostatní dny jsou
střídavě v terénu, protože vyřizují kolaudační
souhlasy, souhlasy s užíváním staveb (dříve kolaudační rozhodnutí) a provádějí kontrolní prohlídky na stavbách, proto doporučuji si v tyto dny
případnou schůzku domluvit předem telefonicky
nebo e-mailem.
Formuláře pro podávání žádostí je možné si
kdykoli vyzvednout v kancelářích stavebního
úřadu a jsou také ke stažení na internetových
stránkách města Černošice (http://www.mestocernosice.cz/formulare-a-letaky/formulare/).
Na stavebním úřadě můžete zjistit základní
informace o pozemku a stavbě i v případě, že
není ve vašem vlastnictví. Nebojte se proto před
nákupem pozemku nebo stavby zajít na stavební úřad a zkontrolovat si, že vaše záměry bude
možné na zakoupené nemovitosti realizovat.
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Na stavební úřad se musíte obrátit vždy,
když potřebujete:
• umístit na pozemku jakoukoliv stavbu (např.
rodinný dům, garáž, kůlnu, studnu, bazén,
zimní zahradu...);
• na pozemku nebo na stavbě umístit reklamu;
• vyřešit změnu využití pozemků (např. provedení terénních úprav, zřízení prodejní plochy,
zrušení zahrad a sadů);
• vyřešit změny ve způsobu užívání staveb
(např. změna části rodinného domu na ordinaci, kancelář, obchod, restauraci nebo jinou
provozovnu);
• rozdělit nebo scelit pozemky.
Většina staveb, kromě schválení jejich umístění na konkrétním pozemku, vyžaduje ještě
stavební povolení nebo podání ohlášení
stavebnímu úřadu. Přílohou žádosti o stavební
povolení musí být projektová dokumentace, vyjádření vlastníků inženýrských sítí (kanalizace,
vodovod, plynovod, elektřina, telekomunikace)
a stanoviska dotčených orgánů (např. životní
prostředí, krajská hygienická stanice, hasičský
záchranný sbor). Přesný seznam potřebných
dokladů vám poskytnou referenti stavebního
úřadu podle toho, jaký druh stavby a na jakém
pozemku ho budete chtít realizovat.
Každá povolená a dokončená stavba smí být
užívána až po vydání kolaudačního souhlasu
nebo souhlasu s užíváním. Při kolaudaci stavební úřad zkontroluje, jestli je stavba postavena
podle podmínek stavebního povolení a stavebník doloží provedení potřebných zkoušek, revizí,
popř. stanoviska dotčených orgánů, které ověří,
že je stavba bezpečná a je možné ji užívat.

VI. Děti bez trvalého pobytu v obci, přihlášené k celodenní docházce*.
VII. Děti, které se hlásí ke kratší než celodenní docházce. Přednostně budou přijaty
děti s trvalým pobytem v Černošicích.
* Školka umožní dřívější vyzvedávání, budeli to rodiči požadováno.
Pokud zbývají volná místa po vyhlášení
rozhodnutí o zápisech a přijetí všech žádostí
dle výše uvedených podmínek, přijme školka
další děti v pořadí dle data podání dodatečné
přihlášky.
Přihlášky je možné podat do všech školek
zřízených městem Černošice (nutno samostatně).
Stavební úřad dále řeší nepovolené, tzv.
černé stavby a jejich případné dodatečné povolení, nařizuje odstranění nepovolených staveb, ukládá pokuty za přestupky a delikty proti
stavebnímu zákonu, provádí kontrolní prohlídky
staveb a vykonává státní dozor podle stavebního
zákona.
Při realizaci stavby nezapomínejte na to, že
nejen stavební firma, ale i vy jako stavebníci (investoři) jste zodpovědní za správné provádění
stavby. Na stavbě by vždy měla být dokumentace ověřená stavebním úřadem, pravidelně
vedený stavební deník, štítek o povolení stavby.
Výstavbu rodinného domu musí vždy vést stavbyvedoucí, který má příslušné oprávnění pro
tuto činnost (autorizovaný inženýr nebo technik
pro pozemní stavby).
Další agendou, která patří do oddělení, je
činnost speciálního stavebního úřadu pro
stavby místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací. Náplní práce je většinou povolování a kolaudace místních
komunikací.
Stavebníci si někdy pletou vyjádření města
s „povolením“ (územní souhlas, územní rozhodnutí, ohlášení, stavební povolení), které vydává
stavební úřad. Vyjádření města obsahuje souhlas rady města Černošice s plánovanou stavbou a případné podmínky pro výstavbu. Město
se ke stavbám vyjadřuje z více důvodů, jednak
jako vlastník vodovodu a kanalizace musí souhlasit s napojením na řady, dále musí jako vlastník komunikace souhlasit s napojením nemovitosti na přilehlou komunikaci, souhlas města je
také potřeba k umístění přípojek na pozemcích
města, k územnímu řízení se dokládá plánovací smlouva s městem o finančním podílu na vybudování veřejné infrastruktury. Při povolování
většiny staveb má město postavení účastníka
řízení a může k povolované stavbě uplatňovat
připomínky podobně jako vlastníci okolních pozemků.
Helena Ušiaková
odbor územního plánování a stavebního řádu
helena.usiakova@mestocernosice.cz

Úsek územního plánování a úsek dopravy
vám představíme v IL březen.
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Organizační struktura MěÚ Černošice
Rada města v listopadu 2011 schválila novou
organizační strukturu Městského úřadu Černošice, s účinností od 1. 1. 2012. V organizační
struktuře úřadu byl nově vytvořen samostatný odbor Dům s pečovatelskou službou, jehož činností je poskytování sociálních služeb. Nové agendy,
které byly vytvořeny v souvislosti s přechodem

na elektronické občanské průkazy, znamenají
zvýšení počtu pracovních míst na správním odboru. Naopak snížení počtu pracovních míst na
odboru sociálních věcí a zdravotnictví je způsobeno přesunem kompetencí na Úřad práce ČR
v souvislosti s reformou veřejné správy v oblasti
sociálních dávek. V následné tabulce uvádíme

Organizační struktura

kontakty na jednotlivá pracoviště úřadu. Kontaktní email na pracovníky úřadu je vždy ve tvaru
jmeno.prijmeni@mestocernosice.cz. Podrobnější informace o struktuře úřadu, včetně kontaktů
na jednotlivé referenty a podrobný popis kompetencí odborů naleznete na webu města.
Anna Hrabáková

Pracoviště

patro

číslo dveří

221 982 465, 251 081 523,
737 213 049

Černošice, Karlštejnská 259,
Podkalská 19, Praha 2

1
5

23
518

221 982 366, 723 504 573

Podskalská 19, Praha 2

5

511

221 982 193, 602 154 146

Podskalská 19, Praha 2

1

108

221 982 385, 721 458 409

Podskalská 19, Praha 2

1

111

221 982 397

Podskalská 19, Praha 2

1

107

221 982 494

Podskalská 19, Praha 2

1

117

251 641 116, 251 081 533,
724 004 618

Černošice, Karlštejnská 259

příz.

12

Markéta Kolářová, asistentka vedení města

251 081 530, 721 448 443

Černošice, Riegrova 1209

příz.

13a

Hana Kotounová, asistentka tajemníka MěÚ

221 982 313, 251 081 522,
725 807 142

Černošice, Karlštejnská 259,
Podkalská 19, Praha 2

1
5

22
514

221 982 451

Podskalská 19, Praha 2

1

120

221 982 329, 725 051 326

Podskalská 19, Praha 2

příz.

19

251 643 548

Černošice, Karlštejnská 259

1

21

221 982 461, 724 004 647

Podskalská 19, Praha 2

5

504a

251 081 538, 602 200 817

Černošice, Riegrova 1209

příz.

14

251 081 510, 724 005 980

Černošice, Karlštejnská 259

příz.
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TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Mgr. Jan Louška

ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU
Ing. Anna Hrabáková, interní auditorka

ODBOR DOPRAVY
Mgr. Pavel Juřica, vedoucí odboru
oddělení dopravy a správy komunikací
Monika Semová, vedoucí oddělení
oddělení registru vozidel
Milan Burian, vedoucí oddělení
oddělení registru řidičů
Mgr. Jan Dvořák, vedoucí oddělení

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Bc. Ludmila Rosíková, vedoucí odboru
úsek asistentek

oddělení přestupků
Ing. Stanislav Zuzánek, vedoucí oddělení
oddělení provozu
Mgr. Alena Brůčková, vedoucí oddělení
personální a právní oddělení
Mgr. Dagmar Mašková, vedoucí oddělení
úsek projektového řízení a komunikace

ODBOR INFORMATIKY
Ing. Bohumil Sajdl, vedoucí odboru

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU
Mgr. Pavel Blaženín, vedoucí odboru

FINANČNÍ ODBOR
Ing. Jana Ullrichová, vedoucí odboru
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ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Jiří Jiránek, vedoucí odboru

251 081 512, 602 180 327

Černošice, Riegrova 1209

příz.

10

221 982 194, 602 200 814

Podskalská 19, Praha 2

příz.

7

221 982 296, 723 505 002

Podskalská 19, Praha 2

příz.

11

221 982 284

Podskalská 19, Praha 2

příz.

5

221 982 326, 724 960 114

Podskalská 19, Praha 2

1

133

221 982 304, 724 997 759

Podskalská 19, Praha 2

1

136

221 982 475, 266 312 658

Podskalská 19, Praha 2

1

132

251 081 511, 721 565 444

Černošice, Riegrova 1209

sut.

19

251 081 528, 251 643 326,
723 635 339

Černošice, Riegrova 1209

sut.

25

251 081 529, 606 370 324

Černošice, Riegrova 1209

příz.

6

221 982 192, 602 342 652

Podskalská 19, Praha 2

příz.

23

221 982 490

Podskalská 19, Praha 2

příz.

33

221 982 424, 602 200 815

Podskalská 19, Praha 2

příz.

21

221 982 325, 602 342 649

Podskalská 19, Praha 2

5

523

221 982 202, 724 005 981

Podskalská 19, Praha 2

5

520

221 982 491, 721 271 467

Podskalská 19, Praha 2

5

521

251 641 183, 724 126 770

Černošice, Topolská 660

251 177 561, 251 641 240,
725 388 564

Černošice, DPS, Vrážská 1805

Vodovody a kanalizace
Čistírna odpadních vod
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Mgr. Jan Matoušek, vedoucí odboru
oddělení sociálně právní ochrany dětí
Lilian Voříšková, DiS., vedoucí oddělení
oddělení sociální prevence
Eva Červenková, vedoucí oddělení
úsek sociální pomoci
úsek admimistrace
SPRÁVNÍ ODBOR
Mgr. Jiří Toman, vedoucí odboru
oddělení matrik a evidence obyvatel
Marcela Růžičková, vedoucí oddělení
oddělení osobních dokladů
Renata Vyhňáková, vedoucí oddělení

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU
Ing. Helena Ušiaková, vedoucí odboru
oddělení stavebního řádu
Ing. Arch. Marie Špačková, vedoucí oddělení
úsek územního plánování
úsek dopravy
Alena Šedivá – referent dopravy
ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Ing. Hana Vyhnalová, vedoucí odboru
oddělení správní a kontrolní
Ing. Karla Peštová, vedoucí oddělení
oddělení registrací
Anna Králová, vedoucí oddělení
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
JUDr. Markéta Fialová, vedoucí odboru
oddělení vodního hospodářství
Ing. Ingrid Koubková, vedoucí oddělení
oddělení zemědělství, lesnictví a myslivosti
Ing. Stanislav Mihal, vedoucí oddělení
oddělení péče o krajinu
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Renata Petelíková, vedoucí odboru
ODBOR DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Miroslav Strejček, pověřen vedením odboru
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Za elektřinu a plyn ušetří letos město téměř 600 tisíc korun
Dne 20. prosince 2011 proběhly další 2 aukce na Českomoravské komoditní burze
Kladno. Jednalo se tentokrát o nákup elektrické energie nízkého napětí a zemního
plynu (maloodběr). Díky vysoutěženým cenám město ušetří statisíce.
Elektřina NN – pro aukci jsme byli jako centrální zadavatel také pro ZŠ, MŠ Topolská,
MŠ Karlická a ZUŠ a k obchodování se připojila společnost Aquaconsult (která bude
mít termín dodávky vysoutěžené ceny až od
1. 4., naproti tomu město již od 1. 3. 2012 do
28. 2. 2013).
Město soutěžilo dodávku elektřiny do 37 odběrných míst (nově vzniklé odběrné místo MŠ
v ulici Pod Ptáčnicí nemohlo být dle podmínek
stávající smlouvy zatím soutěženo), za Aquaconsult celkem 44 odběrných míst.
Dle vyúčtování zprůměrovaného za rok 2010
až 2011 město v roce 2011 zaplatilo za nízké
napětí necelý 1 milion Kč při ceně cca 1.700
Kč/MWh. Dle nových sazeb stávajícího doda-

vatele elektřiny by se cena zvedla na částku
1.825 Kč/MWh. Vysoutěžená cena (při vyvolávací částce 1.670 Kč/MWh) byla nakonec
1.436 Kč/MWh. Což je při přepočtu pravděpodobná úspora pro období nové dodávky, tj.
od 1. 3. 2012 cca 212 tis. Kč bez DPH. Počítá
se s množstvím odběru za město 546 MWh za
rok. Novým dodavatelem elektřiny nízkého napětí pro Černošice je společnost Lumen Energy, a. s.
Plyn MO – pro aukci jsme byli opět jako
centrální zadavatel také pro MŠ Topolská, MŠ
Karlická a ZUŠ. (ZŠ má pouze velkoodběr, ten
bohužel zůstal ve stávající ceně 820 Kč/MWh
a nová MŠ v ul. Pod Ptáčnicí zatím jako u NN
soutěžena být nemohla).

Dle vyúčtování zprůměrovaného za rok 2010–
2011 město v roce 2011 zaplatilo za zemní plyn
cca 740 tis. Kč při ceně cca 840 Kč/MWh. Dle
nových sazeb stávajícího dodavatele plynu by
se cena zvedla na částku 999 Kč/MWh. Tato
sazba byla včetně kapacitní složky.
Vysoutěžená cena (při vyvolávací částce 840
Kč/MWh) byla nakonec 676 Kč/MWh. Tato
cena kapacitní složku nemá (je nulová). Což je
při přepočtu pravděpodobná úspora pro období nové dodávky, tj. od 1. 3. 2012, cca 280 tis.
Kč bez DPH. Počítá se s celkovou předpokládanou spotřebou odběru za město 878 MWh
za rok. Novým dodavatelem plynu (maloodběr)
pro město Černošice vyšla z aukce jako vítězná
společnost United Energy Trading, a. s.
Celková úspora města za NN a plyn tedy pro
nové (roční) období činí cca 590 tis. Kč (vč.
DPH).
Pavla Hoppová, odbor investic a správy majetku

z vašich reakcí

Lesík nad školou
Vážení, velice si vážím snahy města o vyčištění
a zkulturnění některých zanedbaných míst, která Černošice příliš nekrášlí. Nicméně se musím
pozastavit nad akcí, která probíhala ve dnech 3.
a 4. 1. v lesíku nad školou a která byla vedena
způsobem poněkud připomínajícím socialistické
manýry: padni komu padni, a co trochu vyčnívá,
musí pryč. Ve zbytku borového lesa na návrší za
školou byl zcela odstraněn podrost převážně trnkových keřů, dnes již poměrně vzácných, a poraženy byly i mladé semenáče modřínů a dubů, které se zde přirozeně ujaly. Celé návrší mělo jako
jedno z mála v Černošicích stále ještě charakter
přírodního území a svůj svérázný půvab.
Můj estetický názor se může a nemusí shodovat s názory mých spoluobyvatel a argumentovat
lze jistě snahou o vyčištění či jakousi sanaci tohoto území, odstranění nepořádku nebo plevelného
rostlinstva. Ovšem způsob, jakým bylo provedeno, nelze označit jiným slovem než brutální.
Přirozené remízky jsou stále vzácnější a poskytují úkryt drobnému zvířectvu a ptactvu. Nejinak
tomu bylo v této lokalitě, běžně zde byly k vidění
zajíci, bažanti a veverky, což je o to významnější,
že se vlastně jedná o místo, jehož okolí je stále
víc zastavované, v určitých hodinách i se silným
automobilovým provozem. Kousek přírody v duchu starých Černošic byl ovšem nemilosrdně
zlikvidován. Návrší teď připomíná nepodařený
pokus o parkovou úpravu někde na sídlišti či les
po přírodní kalamitě. Opravdu nepříliš šťastný
způsob, jak předvést dětem z přilehlé školy citlivý
zásah do přírodní lokality! Je-li úmyslem nějaká
revitalizace lesíka a má-li dojít k vysazení nových
dřevin, je o to nepochopitelnější, že ty, které zde
rostly přirozeně, byly pokáceny. Domnívám se, že
zásah technických služeb města a finance na něj
vynaložené by bylo užitečnější směrovat jinam,
třeba k nové školní budově, kterou obklopuje
pouze holý svah a mokvající louka. Jak jsem již
uvedla, může být můj názor osamocený (i když
z reakcí spolucestujících z vlaku soudím o opaku), ale byla bych ráda, kdyby byl vzat na vědomí.
S pozdravem
Jitka Rákosníková, Budějovická 1617

Reakce za město
Vážená paní Rákosníková, i když je zatím Váš
názor osamocený, je plně legitimní a vítám, že
jste jej vyslovila. Rád se k hlavním námitkám
vyjádřím.
• Iniciativa k úpravě lesíka nevzešla od ředitele školy kvůli kouření žáků za školou, ale ode
mne a komise pro životní prostředí a pořádek
ve městě; smyslem nebylo „co vyčnívá, musí
pryč“, nýbrž vyčištění a zkrášlení lesíka, aby
nám mohl nabídnout více kontaktu s přírodou
a hezkého veřejného prostoru v intravilánu.
• Nepropustná houština po okraji lesíka tomu
dosud bránila a navíc pomáhala skrýt, co do
přírody nepatří – odpadky (sebralo se jich
6 pytlů) a následky používání lesíka jako veřejné toalety.
• Vykáceno bylo pouze houští v šířce 3–10
metrů po okraji chodníku a malý počet napůl
vyvrácených stromů a jimi poškozených sousedních; mladé semenáče byly pečlivě ochráněny a na uvolněném prostoru budou zřejmě
vysazeny další.
• Podle RNDr. Šmeráka, místního biologa,
ekologa, krajináře, pěstitele konifer a znalce
Poberouní, který místo po úpravě navštívil, „jak
zřejmo z ponechaných zbytků, jde především

o tzv. plevelné dřeviny jako bez černý, ostružina, růže šípková a hloh, jen výjimečně javor
babyka“. Nešlo tedy o zničení „poměrně vzácných trnkových keřů“.
• Další odborník, dendrolog Ing. P. Kyzlík
zpracoval i doporučení dalších úprav: „Zarostlý pahorek nad mokropeskou školou volá po
úpravě.“ „Východní příkrý svah nad školou příliš
upravován nebude, jen dojde k odstranění několika jedinců nakloněných k budovám školy.
Tato stromy a podrostem bohatě zarostlá stráň
zůstane ponechána pro svou půdoochrannou
funkci, ale také jako hnízdiště ptáků. V hustém
krytu byli zaznamenáni i bažanti.“ Jeho doporučení pokácet ještě několik stromů v zájmu
zkvalitnění a ochrany celého zalesněného pahorku budeme pečlivě zvažovat.
• Na jižní straně pahorku, kde byla odhalena
dosud skrytá skála, ještě vyrovnáme hromady
zeminy, kterou sem v minulosti někdo navozil.
• Bažanta úprava jižního a severního okraje
lesíka o domov nepřipravila, osobně jsem se
o jeho dalším pobytu před napsáním této odpovědi přesvědčil. ;-)
Filip Kořínek
filip.korinek@mestocernosice.cz

FOTO: Petr Šmerák

-- Pracovníci technických služeb vyčistili lesík nad školou. -15
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I řeka dokáže být krutá
K našemu městu vždy řeka Berounka patřila, ale
podle vědeckých zkoumání to zde v pravěku vypadalo úplně jinak. V místech dnešních Mokropes bylo zřejmě dno jezera nebo mohutné řeky.
Dno dnešní řeky je asi o 80 m níž. Neregulovaná řeka se rozlévala, způsobovala povodně, ale
také zúrodňovala. První písemná zmínka o povodni je z roku 932. Později člověk začal řeku
vytlačovat z jejího pradávného území a dnes se
jí staví do cesty různé překážky a ona se brání
a mstí. Povodně mají stále horší následky.
Krásnou pohodu na břehu letní řeky vystřídá hrůza, pokud přijde přívalový déšť, pak je
vše pod vodou. Pokud uhodí tuhé mrazy, řeka
zamrzne, my si rádi zabruslíme, ale to, co ná-

-- vlevo: Osada Tornádo -16

sledovalo třeba v roce 1941, bylo hrozné. Po
mrazivém začátku zimy koncem prosince přišla
náhlá obleva, „ledy se hnuly“ a nakupily se
pod Kazínem. Zatopen byl i železniční most,
v Dobřichovicích bylo vody 8 m nad normál.
Byla 2. světová válka a roli zachránce převzala
německá armáda, která z kopce ledovou bariéru rozstřílela. Ale přišly znovu tuhé mrazy
a v lednu opět prudké tání. Kry ničily vše, co
bylo v cestě. Most v Dobřichovicích se posunul
o 30 cm z ložiště, u Lipenců kry zabily pár koní
s kočím i šafářem. Zničené byly chatové osady
podél řeky.
Milena Křížová
Foto: archiv autorky

-- vpravo: Chatová osada pod Hladkou skálou --
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Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích
4.–5. 2.

Černošická lanparty 2012 – kulturně-zábavní akce pro mladé
Omezená kapacita, povinná registrace na www.35kakaji.cz

začátek 4. 2. ve 12.00,
ZŠ MOKROPSY

12. 2.

Josef Vejvoda Trio – koncert

20.00, Club Kino

18. 2.

Mokropeský masopust

14.00, Masopustní náměstí

26. 2.

O zvědavém slůněti – divadelní představení pro děti

16.00, Club Kino

29. 2.

Ženy v impresionismu – audiovizuální přednáška

17.30, sál ZUŠ, Střední ul.

29. 2.

Houslový recitál Anny Poulové

19.00, sál ZUŠ, Střední ul.

8. 3.

Bonzo Radványi & Ľuboš Beňa
Známí propagátoři rezofonické kytary „dobro“ vás seznámí s tímto jedinečným
americkým hudebním nástrojem.

20.00, Club Kino

v okolí
4. 2. – 4. 3. Toulky Paříží – výstava fotografií Zdeňka Blechy

kavárna Modrý domeček, Řevnice

AKCE KONTEJNERY JARO 2012

SMS rozhlas do kapsy

Svoz velkoobjemového odpadu proběhne
na těchto stanovištích ve dnech:

Napište SMS ve tvaru „SMS rozhlas“
na telefonní číslo 777 081 532
a budete vždy v obraze o dění ve městě.
Pokud uvedete i jméno své ulice,
budete dostávat upozornění na odstávky elektřiny
a vody pouze ve vaší části města.

POZOR!! ZMĚNA ČASU PŘISTAVENÍ KONTEJNERŮ!
Kontejnery budou přistaveny v sobotu vždy od 8.00 do 12.00 hod.
10. 3. 8.00 – 12.00
• Mokropeská (roh na Višňovce)
• Vráž (samoobsluha u trafiky)
• U Mašitů
• Mokropsy (Šeříková)
17. 3. 8.00 – 12.00
• Mokropsy (Dr. Janského)
• Černošice (Libušina)
• Černošice (Karlická)
• Černošice (u kostela)
24. 3. 8.00 – 12.00
• Černošice (Poštovní)
• Mokropsy (u pekárny)
• Vráž (Husova – Majakovského)
• Vráž (Slunečná – u kontejnerů
na plasty)

31. 3. 8.00 – 12.00
• Vráž (Dobřichovická
– u trafostanice)
• Karlštejnská (u trafostanice)
• Černošice (Radotínská
– Sadová)
• Černošice (v Kosině)
7. 4. 8.00 – 12.00
• Chatové osady
• Na Vírku
• Na Drahách (u hřiště)
• V Habřinách
• V Lavičkách

Můžete přivézt:
•	Objemný odpad z domácnosti: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, matrace apod.
Nemůžete přivézt:
•	Stavební odpad (střešní krytina, azbest, eternit, suť) ani zelený odpad ze zahrádek
Svoz objemného odpadu je určen pouze pro občany Černošic a pro
majitele rekreačních objektů v Černošicích. Podnikatelé si musí zajistit
odvoz odpadů sami na své náklady.
Prosíme občany, aby dbali pokynů obsluhy kontejnerů, odpad
ukládali pouze do kontejnerů a neznečišťovali okolí.
Renáta Petelíková, odbor Technických služeb
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Kurzy a kroužky
v Černošicích
V prosincovém čísle IL vyšel přehled kurzů, kroužků a sportovních aktivit, které
jsou pořádány v Černošicích. Od té doby
jsme obdrželi další dvě žádosti o doplnění.
Jedná se o jazykovou školu zaměřenou na
výuku angličtiny a o tenisovou školu:
• Kryštof Club JUNIOR – WITH THE NATIVE SPEAKER – angličtina pro školáky
od 6 do 18 let s kvalifikovaným rodilým
mluvčím
Jazyková škola s pestrou nabídkou kurzů
včetně individuálních kurzů na míru. Kurzy
jsou pořádány na těchto černošických adresách: ZŠ Černošice, Kryštof anglická
školka – Sadová 61.
Nabídku kurzů naleznete na webových
stránkách (případně nás prosím kontaktujte osobně).
EXTRA nabídka: sobotní filmová dopoledne – Film Club, Winter Camps, Summer Camps
Kontaktní osoba: Marcela Polová
KLC KRYŠTOF
jazyková škola a anglická školka
Korunní 127, Praha 3, 130 00
tel., fax.: 222 516 578
mobil: +420 604 258 016
e-mail: krystof@klckrystof.cz
web: www.klckrystof.cz
• Tenis Frýda Černošice – tenisová škola pro děti a dospělé. Výuka probíhá na
tenisových kurtech SK Černošice, v Tenis Clubu Mokropsy, v klubu TK Millenium Lety a v Sokole Černošice.
Kontaktní osoba: Tomáš Frýda
mobil: 603 790 530
e-mail: tenisfryda@seznam.cz
web: www.tenisfryda.cz
Případné další podněty můžete posílat na adresu: lenka.kalouskova@mestocernosice.cz.

Mateřská škola Černošice – Mokropsy,
Topolská 518 pořádá

v úterý 21. 2. 2012

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Chcete přihlásit své dítě do naší školky
a rádi byste si předtím školku prohlédli?
Zajímají vás podrobnosti o výchovně-vzdělávací
práci v naší školce? Rádi byste věděli,
co vše v naší školce s dětmi děláme, jaké pořádáme další akce, jaké je vybavení školky?
Máte nějaký dotaz nebo problém,
který bychom vám mohli pomoci vyřešit?
Pak je tato akce určena právě vám.
Přijďte v 9.30 hodin.
Prohlédnete si celou školku, uvidíte, jak děti
pracují a budete seznámeni s provozem školy,
pravidly pro zápis dětí do naší školy a budeme
se snažit odpovědět na všechny vaše dotazy.
Přijďte, rádi vás uvidíme.
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Krátké zprávy ze základní školy
• V měsíci listopadu proběhlo na naší škole testování žáků devátých tříd. Zadání i zpracování
testů jsme zakoupili u firmy Scio. Toto testování proběhlo v rámci projektu Stonožka, do
kterého jsou zapojeny školy z celé ČR včetně
víceletých gymnázií. Výsledky jsme obdrželi
začátkem ledna. V českém jazyce jsme lepší
než 70 % zúčastněných škol, v matematice
jsou výsledky průměrné. Každý testovaný žák
už obdržel individuální zprávu, která, jak věříme, usnadní našim žákům i jejich rodičům
rozhodnutí při výběru střední školy.
• Ve škole probíhá příprava na založení žákovského parlamentu. S pomocí přípravného
výboru, který spontánně založilo pět žákyň
z šestého ročníku, se žáci postupně blíže
seznamují s tím, jak takový parlament funguje a jak vybrat ty nejlepší poslance. V prvním
únorovém týdnu proběhnou volby, ve kterých
bude mít každá třída ze 4.–8. ročníku možnost zvolit si svého zástupce, který bude hájit
jejich zájmy v rámci poslaneckého sboru.
• Žáci 8. B, kteří se učí francouzskému jazyku
pod vedením paní učitelky Strnadové, zvítězili
se svým projektem v soutěži nazvané „Týden
chutí“ pořádané Francouzskou ambasádou
v Praze. Výtvarně zpracovali a popsali recept
Losos s krevetovou omáčkou. Cenu přijel do
školy předat zástupce francouzského velvyslanectví.
• Druhý lednový týden proběhl ve znamení dopravní výchovy. Žáci čtvrtých a pátých tříd se
jako každý rok ve dvouhodinové přednášce,
kterou pořádáme ve spolupráci s firmou BESIP, seznámí se základními pravidly silničního
provozu, napíší si test a obdrží průkaz cyklisty.
• Pro žáky celé školy přijela společnost Merlin
udělat přednášku nazvanou Zajímavosti příro-

•

•

•

•
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•

dy. Děti viděly i živá zvířata, např. mloka, slepýše atd.
Navštívili jsme stanici přírodovědců, hvězdárnu na Petříně, zoologickou zahradu. Na horách byla 4. B a žáci devátého ročníku.
Pokračujeme v úspěšném tažení na vítěze
okresního přeboru základních škol ve sportovních soutěžích. 15. prosince jsme zvítězili
v ledním minihokeji jak v kategorii 4.–5. třídy,
tak v kategorii 8.–9. třídy.
Naše škola ve spolupráci s Gymnáziem pro
zrakově postižené v rámci společného projektu Jeden svět pro všechny vyhlásila výtvarnou
soutěž Co se děje ve tmě. Soutěž je určena
pro žáky mateřských, základních, středních
a speciálních škol. Podrobnější informace
jsou na webových stránkách školy.
Ve školní družině se děti před Vánocemi rozloučily vánoční besídkou plnou her, soutěží
a tancování. V lednu pak vyráběly dárky pro
budoucí prvňáčky k zápisu, aby jim tak zpříjemnily vstup do školy.
Vedení školy a vedoucí školní jídelny zahájili
jednání s firmou CountryLife o zavedení biopotravin do jídelníčku. O výsledku vás budeme informovat v dalších Informačních listech.
V úterý 10. ledna proběhl Den otevřených
dveří. Zájem podívat se, jak probíhá normální
den v naší škole, projevili především rodiče
žáků nižších ročníků, nejvíce však budoucích
prvňáčků.
Během dnů ředitelského volna proběhly ve
škole údržbářské práce, např. deratizace,
oprava klimatizace ve školní jídelně a oprava
rozvodů vody.
Pololetní prázdniny budou v pátek 3. února,
jarní od 20. do 25. února.
Jitka Kahounová
zástupkyně ředitele ZŠ Černošice

Výstava fotografií Toulky Paříží
Kde: kavárna Modrý domeček, náměstí Krále
Jiřího z Poděbrad 3, Řevnice
Od 4. února do 4. března zde můžete obdivovat reportážní snímky fotografa Zdeňka
Blechy na výstavě nazvané Toulky Paříží.
Zdeňek Blecha je vlastním povoláním kuchař a vařil v řadě vyhlášených restaurací po
celém světě. Na jeho kuchařském umění si
pochutnávali např. Bill Clinton, Michail Gorbačov a další světoví státníci. Jeho velkým
koníčkem je však fotografování, a tak fotil

na Francouzské riviéře, v Římě, na Islandu,
v Dublinu, v Thajsku, v Indii a v dalších zajímavých zemích. Rád sleduje „obyčejné dění
v ulicích“ a využívá černobílé a analogové
fotografie. Fotí pro gastronomické časopisy
a pořádá své samostatné výstavy. Svou prací
podporuje dětský fond OSN UNICEF. Jeho
fotografie zdobí řadu slavných domácností,
nebo golfových resortů. Nyní by rád potěšil
i návštěvníky Modrého domečku. Výstava je
prodejní.
Šárka Hašková, o. s. Náruč

Poděkování za krásný předvánoční zážitek
Děkujeme rodině Bergmanových za příjemné dopoledne, které jsme díky nim strávili dne
19. prosince 2011 v Muzeu Karlova mostu a na projížďce lodí po Vltavě. Pan Bergman nás
provedl muzeem, kde jsme kromě stálých exponátů zhlédli tradiční i neobvyklé betlémy, které
navodily pravou vánoční atmosféru. Při projížďce lodí jsme obdivovali krásy sluncem prozářené Prahy a těšili se z báječného dne.
5. B s paní učitelkou Fritschovou
a 5. A s paní učitelkou Blahovcovou

z města a okolí

Mladí lidé z Černošic: „Konec nudy a dojíždění.“
Koncem roku 2011 na improvizovaně organizované filmové noci ve skautské klubovně u Berounky velmi spontánně vznikl spolek Pětatřicet
Kakají, spolek mladých lidí z Černošic a okolí,
kteří chtějí říci dost trávení volného času nekonečným dojížděním do Prahy či sezením doma.
„Věříme, že i v naší lokalitě se dá smysluplně
trávit volný čas, a to ne individuálně, ale společně s našimi sousedy a přáteli. Jelikož však Černošice neposkytují mladým lidem téměř žádný
prostor pro sociálně-kulturní vyžití, rozhodli jsme
se takový prostor začít budovat,“ říká Jan Jelínek, který se jako zkušený organizátor kulturních akcí postavil do čela spolku.
„Mezi mladými lidmi v Černošicích takový zájem je a máme od nich v našem snažení plnou

podporu a přízeň,“ dodává další členka spolku Anežka Vernerová, vedoucí v Černošickém
skautu.
Spolek má za cíl vytvořit atraktivní a konkurenceschopný prostor pro trávení volného času pro
mladé lidi z Černošic a blízkého okolí pořádáním
volnočasových, kulturních, socializačních a zábavně sportovních aktivit především pro mladé
lidi (přibližně 14–26 let). Jedním z dalších cílů je
pak získat pro mladé prostor i ve smyslu reálného místa, kde se budou moci scházet a prezentovat. Pětatřicet Kakají chce nabídnout smysluplnou a zároveň zábavnou formu trávení volného
času, otevřít společnost moderním proudům
kultury a navázat spolupráci i s mládeží v okolních obcích.

Únor v Mraveništi

První velkou akcí pořádanou spolkem bude
Černošická Lanparty, která proběhne 4.–5.
února 2012 v prostorách ZŠ MOKROPSY.
Za spolek Pětatřicet Kakají
Jan Jelínek ml.

Denní stacionář Náruč
v Dobřichovicích
děkuje
Skautům Černošice
za finanční pomoc
v roce 2011.
(více o nás na www.os-naruc.cz)

FOTO: archiv MC Mraveniště

• čt 2. 2. Na Hromnice zimy polovice! Přijďte si zacvičit, zazpívat a vyrobit svíčku hromničku.
• pá 3. 2. Zasněžené Mraveniště – zima ještě nekončí, tak se k nám
přijďte ohřát, zazpívat si a vytvořit krásný zasněžený obrázek.
• čt 9. 2. Barevný den, splněný dětský sen.
• pá 10. 2. ZOO v Mraveništi – čeká nás další zábavné tvoření. Stačí chvilka a máme tu nového kamaráda. Nevěříte? Tak se přijďte přesvědčit.
• čt 16. 2. Masopustní veselice
• pá 17. 2. Křišťálová vločka – zimní královna umí krásně čarovat. My to
zkusíme jako ona a vyrobíme si veselé třpytivé vločky.
• čt 23. 2. Vařila myšička čajíček na zahřátí ručiček. Zahrajme si na
myšky, protáhnem si tlapičky. Divadlo i tvoření ve znamení dlouhých
ocásků a velkých oušek.
• pá 24. 2. Ovečka Pepina – jaro už je za dveřmi, a tak ho přivítáme společně s chundelatou ovečkou Pepinou.
Všechny maminky, dítka i rodiny srdečně zveme mezi nás. Zima je dlouhá, tak proč si ji nezpestřit příjemným dopolednem plným hrátek a pohody.
Těšíme se na Vás!
Hedvika, Simona, Ivana, Lenka, Kamila, Dáša, Hanka
www.tamtammraveniste.estranky.cz

-- V lednu si děti v Mraveništi zahrály na tři krále. --

Černošický podzimní ples
V sobotu 19. listopadu 2011 se uskutečnil již
druhý Černošický podzimní ples. Sešlo se na
něm více jak sto návštěvníků, tanečníků.
2x FOTO: autoři textu

Díky sponzorům a návštěvníkům plesu se tentokrát podařilo vybrat více jak 10.000 Kč, které
budou použity pro výstavbu pítka na dětském

černošickém hřišti a na vybavení sportovního
nářadí Sokola. Sponzory plesu byli: cukrárna
Hájek & Hájková, Manufaktura, manželé Farovi,
manželé Voženílkovi, pizzeria Luna, restaurace
U medvídků, Rokal – stavebniny.
Jsme rádi, že Černošický podzimní ples potěšil nejen pravidelné návštěvníky plesů, ale že
přilákal i celou řadu nových černošických tváří.
Za organizátory plesu
J&J Farovi
-- Tělocvična Sokola se proměnila v taneční sál. --

-- Na plese nechyběla ani tradiční tombola. --
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Umění pro každého v ZUŠ Černošice pokračuje
Druhým rokem pokračuje cyklus audiovizuálních přednášek o umění a tematicky
navazujících koncertů v Základní umělecké škole v Černošicích (Střední ul.),
které dramaturgicky připravuje občanské sdružení ProKultura a jeho tým – Hana
Bláhová, Michaela Šlesingerová, Jana Vavřínková a Jitka Jandáková. Na co se
můžeme těšit v letošním roce?
„Na prvních dvou akcích se dramaturgický
tým zaměřil na ženské téma, a to žen umělkyň,
jejich nelehkých osudů a složité cesty k uměleckému povolání,“ říká Jana Vavřínková,
jedna z organizátorek audiovizuálních přednášek.
Posluchači se tak mohou těšit 29. února
od 17.30 v ZUŠ na audiovizuální přednášku Ženy v impresionismu, která bude pojednávat o malířkách 19. století B. Morissot
a S. Valadon.
O necelý měsíc později, 20. března na
ni naváže koncert Ženy v hudbě II. Zazní
skladby R. Clarke, V. Bond a E. Godovské,
která sama bude na koncertě účinkovat ve hře
na klavír spolu s violistkou Janou Vavřínkovou.
Skladby budou proloženy krátkými vstupy mluveného slova - úryvků z próz V. Wolfové.

17. května bude následovat audiovizuální přednáška Baroko a duchovno, která
se tématem vrací k podzimním barokně laděným akcím.
„Stejně jako v minulém roce bude i letos
přednášky provázet promítání obrazových
prezentací, včetně časovaných prezentací na
hudbu,“ doplňuje Jana Vavřínková. Pro oživení přednášek sehrávají realizátorky různé divadelní vstupy a scénky ze života umělců.
Organizátoři se těší, že s nimi prožijete tyto
nevšední kulturní podvečery.
Pro bližší informace či rezervace míst
v sále ZUŠ se můžete informovat na prokultura@seznam.cz a http://prokultura.blogspot.
com.
Dana Jakešová
editorka IL

Třista třicet tři
stříbrných
stříkaček…
… slovní hříčka nejen mého dětství, jejíž
vyslovení se pro spoustu dnešních dětí
předškolního věku stává téměř otázkou života a smrti.
Ano, je tomu doopravdy tak, statistiky,
zkušenosti klinických logopedů i pedagogičtí pracovníci potvrzují, že přibývá dětí,
které mají velké obtíže se zvládnutím mateřského jazyka. Uvádějí hned celou řadu
důvodů, proč tomu tak je – ubývá přirozeného pohybu dětí, méně se komunikuje,
více se sleduje televize a používá počítač.
Věci notoricky známé, které s sebou nese
změna rytmu a stylu života.
Nejedná se jen o nesprávnou výslovnost,
ale dětem chybí slovní zásoba, schopnost
plynule vyjádřit myšlenku, vyprávět krátký
příběh.
A protože prevence je vždy jednodušší než náprava, připravujeme od února
2012 v OTTOMÁNKU novinku – logopedicko-jazykový kroužek LOGOHRÁTKY.
Kroužek bude určen všem dětem od tří
do šesti let, které si chtějí rozpohybovat tělo od palců až k nosu, číst tradiční
i netradiční pohádky, vymýšlet pohádky
vlastní, rytmizovat slova, hádat hádanky.
Zkrátka, hrát si s tělem a češtinou. Až to
všechno zvládnou, nikoho z nich pak rozhodně nepřekvapí, že „Jelen letěl jetelem“
nebo že „V hlavní roli lorda Rolfa hrál Vladimír Leraus a na klavír hrála Klára Králová“.
Za BCO Vladimíra Ottomanská
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FOTO: T. Dollanský

-- M. Šlesingerová jako barokní socha
a J. Vavřínková v roli A. Šporkové. --

Chorus Angelus
Vzpomínka na minulý rok
Minulý rok byl pro náš dětský pěvecký sbor
zásadní. Nová rodičovská rada musela řešit
jak organizační, tak finanční otázky, které
byly pro existenci sboru klíčové. Díky velké motivaci rodičovské rady a dotacím od
města Černošice se nám podařilo situaci
stabilizovat.
Podařilo se nám zvýšit počet členů více
jak o 50 %, a tak zapojit do naší volnočasové aktivity více dětí.
Na jaře jsme zrealizovali pro děti inspirativní workshopy s hudebníkem Arnaudem
Mathieu. Výsledkem workshopů byl povedený koncert s kapelou The Steakhouse
Orchestra na černošickém Jazzfestu, který
byl pro většinu dětí prvním profesionálním

vystoupením. Zúčastnili jsme se samozřejmě i tradičních akcí ve městě a okolí.
Během roku jsme zorganizovali tři vlastní
koncerty – Oslavte s námi léto, Zpěvy doby
vánoční a Zpívání s našimi nejmenšími.
Město jsme reprezentovali na benefičním
koncertě v kostele sv. Rodiny v Řepích, na
benefičním koncertě Kina Řevnice a na vánočních koncertech na zámku Berchtold
a v Malostranské besedě.
Důležité je hlavně to, že naše děti zpívání pod vedením nové sbormistryně Martiny
Klimtové velmi baví. Do nového roku máme
spoustu plánů. Sezónu začneme lednovým soustředěním v Horní Malé Úpě, kde
odstartujeme nácvik nového koncertního
repertoáru.

FOTO: Chorus Angelus

-- Na letošní rok má soubor spoustu plánů. --

Simona Pešková
Chorus Angelus

z města a okolí

Zprávy
ze Sokola
Rok 2012 je pro Sokol významným rokem.
Oslavujeme 150. výročí založení této společenské organizace, u jejíž kolébky stáli Dr. Miroslav
Tyrš a Jindřich Fügner.
Sokol v minulosti prošel obdobími slávy a společenského uznání, ale také léty zákazu činnosti
a perzekuce činovníků. Z období zákazu činnosti se vždy dokázal znovu vzchopit.
Od roku 1990, kdy byla činnost Sokola obnovena po 42 letech, má veřejnosti stále co nabídnout. Sokol je otevřen pro všechny zájemce.
Cvičení nabízí nejen fyzicky zdatným cvičencům

a sportovcům, ale poskytuje možnost pohybu
všem věkovým kategoriím, od batolat po seniory. Sokol ale není jen vlastní cvičení, je to společenství lidí, kteří se spolu rádi setkávají i mimo
cvičení a kteří vyznávají určité morální hodnoty.

ců máme ve skladbě Člověče, nezlob se. Jak
úspěšně si děti vedou, vidíte na přiložených fotografiích. Ještě před hlavními sletovými dny se
budou konat župní slety, naše župa Jungmannova bude mít župní slet 9. 6. 2012 v Komárově.

XV. Všesokolský slet
Vyvrcholením oslav kulatého výročí bude XV.
Všesokolský slet v Praze, který se bude konat
první týden v červenci. Na hromadná vystoupení
5. a 6. 7. nacvičuje Sokol 12 sletových skladeb.
Tentokrát nebude slet na Strahově, jak tomu bývalo v minulosti, ale na v současné době nejmodernějším stadionu v České republice v Synot
Tip Aréně ve Vršovicích (Slávie).
Z Černošic se sletu zúčastní cvičenci ve
třech skladbách, Rodiče a děti ve skladbě Muzikantova písnička, předškoláci a nejmladší školáci ve skladbě Člověče, nezlob se a seniorky ve
skladbě Jen pro ten dnešní den. Nejvíce cvičen-

Podpořit Sokol můžete koupí jubilejní sletové známky
Uspořádání tak velké akce, jakou je slet, není
maličkost a vyžádá si nemalé finanční prostředky. K dofinancování sletu vydává Česká obec
sokolská jubilejní sletovou známku v hodnotě
50 Kč. Zakoupit si ji mohou jak členové, tak
i nečlenové ČOS, a to v libovolném množství.
Podpoří tak důstojné oslavy 150. výročí založení
Sokola a sletu 2012.
V případě zájmu o sletovou známku se obracejte na Hanku Fořtovou (tel. 251 640 449).
Libuše Millerová
starostka TJ Sokol
2x FOTO: TJ Sokol Černošice

-- Předškoláci a nejmladší školáci nacvičují na XV. Všesokolský slet skladbu Člověče, nezlob se. --

Na co Sokol využil dotaci od města
Sokol Černošice dostal od obce na rok 2011 příspěvek ve výši
138.900 Kč. Součástí smlouvy byl i požadavek na zveřejnění způsobu
použití těchto prostředků. TJ Sokol je použila na úhradu následujících
nákladů:
1. V
 ybavení tělocvičny a hřiště cvičebními prvky a pomůckami –
12.243 Kč
Z poskytnutých prostředků bylo zakoupeno náčiní pro nejmenší děti, které cvičí
v Sokole ve složce Rodiče a děti (gymnastické kruhy, nášlapné kameny, molitanové kostky apod.). Dále byly nakoupeny
cvičební pomůcky pro sletovou skladbu
předškoláků. Jedná se o umělohmotné
pomůcky pro skladbu Člověče, nezlob
se, kterou v sokolské jednotě nacvičuje
16 dětí. Zejména pro cvičící chlapecké
složky jsme zakoupili 2 florbalové branky.
2. P
 říspěvek na sportovní soustředění
a sportovní a společenské akce –
13.988 Kč
Poskytnuté prostředky v tomto projektu
byly použity na částečnou úhradu výdajů

na soustředění gymnastiky, které se konalo v červenci 2011. Z těchto prostředků
byly zakoupeny rovněž mikulášské balíčky
pro všechny sokolské děti. Rozdali jsme
je při dvou mikulášských akcích v Sokole.
3. Č
 ástečná úhrada provozních nákladů Sokola – 112.669 Kč
Jedná se o částečnou úhradu spotřeby elektřiny v Sokole (osvětlení), plynu
(vytápění) a vodné a stočné (sprchy, WC
a zahrada). Tato částka pokryla také opravu střechy pro kočárky u vchodu do sokolovny, která se zřítila loni v zimě pod tíhou
sněhu. Úhrada revize tělocvičného nářadí
je prováděna každoročně z důvodu zajištění bezpečnosti cvičenců.
Za poskytnutý příspěvek děkujeme
Za výbor Sokola
L. Müllerová, starostka TJ

Český
zahrádkářský svaz,
základní organizace
Černošice – město

Vás zve na výroční členskou schůzi, která se
bude konat dne 18. 2. 2012 od 14.00 hodin
v Domě s pečovatelskou službou na Vráži.
Na programu bude zpráva o činnosti organizace za
rok 2011, zpráva o hospodaření a návrh činnosti na
rok 2012. Součástí schůze bude i odborná přednáška
a prostor pro diskuzi a dotazy.
Na schůzi bude možnost zaplatit členské známky
na rok 2012, pro členy máme připravenu Rukověť zahrádkáře. K dispozici budou i Rukověti z předchozích
let pro ostatní zájemce.
Zájezdy se zahrádkáři
Na tento rok plánujeme čtyři zájezdy, a to 7. 4. do Litoměřic na Zahradu Čech, 16. 5. do parku Štiřín s výkladem p. V. Větvičky, 13. 6. do Českého Krumlova,
19. 9. do Turnova a na Hrubý Rohozec.
Zájezd do Litoměřic 7. 4. 2012 bude stát 200 Kč,
odjezd od samoobsluhy na Vráži v 7.30 hod., na tento zájezd je možné se přihlásit přímo na schůzi nebo
u pí Tůmové na tel. 311 225 005, ostatní zájezdy budou upřesněny.
Milan Boháč
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O ZVĚDAVÉM SLŮNĚTI aneb Jak sloni k chobotu přišli
Chcete se podívat do Afriky a zjistit třeba, co
„mívá krokodýl k obědu“? Pak se přijďte v neděli 26. února v 16.00 do Club Kina podívat
na výpravnou pohádku O zvědavém slůněti.
Představení vzniklo podle bajky R. Kiplinga
Sloní mládě, což napovídá, že děti kromě slůněte uvidí i další členy jeho africké rodinky – velké
loutky sloních rodičů, žirafy, hrocha, krokodýla, opice, pštrosa, papouška a mnoha jiných
– menších… Ocitnou se tedy v Africe a rovněž

uslyší spoustu pěkné muziky. Stanou se svědky
dlouhé cesty zvědavého slůněte, které se touží
dozvědět, co „mívá krokodýl k obědu“.
A navíc se dočkají i ponaučení, což se u bajek stává… V našem ponaučení jsme se od
předlohy poněkud odchýlili: na rozdíl od slůněte R. Kiplinga, které na svou zvědavost doplácí, jsou děti v naší inscenaci při závěrečné
písničce vybízeny: „Jen se ptej, ať se všechno
dozvíš“.

Představení je vhodné pro děti od tří let.
Délka představení je 50 minut. Hraje Studio
dell’arte.
Scénář a režie: S. Kočvarová, S. Malinková.
Výprava: H. Hrušová, hudba: E. Trost, hrají:
S. Malinková a S. Kočvarová.
Představení vzniklo za podpory Ministerstva
kultury ČR.
Vstupné 70 Kč.
(pb, dj)
2x FOTO: Miloš Kebrle

-- Se zvědavým slůnětem se děti vypraví na cestu do Afriky. --

Josef Vejvoda Trio
V neděli 12. února zavítá do Černošic
dnes již světoznámé trio Josefa Vejvody.
Koncert začíná ve 20 hodin v Club Kinu.
Josef Vejvoda trio bylo založeno v roce
1998 Josefem Vejvodou (synem autora svě-

toznámé polky Škoda lásky), který se už léta
podílí jako špičkový bubeník na mnoha projektech české jazzové scény. Byl členem legendárního SHQ Karla Velebného a Celluly
Laca Deciho. Kryštof Marek a Ondřej Štaj-

FOTO: Ondřej Štajnochr

-- Josef Vejvoda Trio --
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nochr patří k hudebníkům nastupující střední
generace. Oba jsou členy několika hudebních formací, uplatňují se i v oblasti vážné
hudby a jako studioví hráči.
Trio vystupuje převážně s vlastním repertoárem pocházejícím od všech členů s konceptem ovlivněným řadou prvků z oblasti
jazzu i klasické hudby. Natočilo řadu snímků
na CD, pro rozhlas a televizi a vystupovalo
na mnoha pódiích u nás i v zahraničí. V roce
2003 vyšlo CD One Minute Dance s vlastním
repertoárem od všech členů tria, některé
skladby z CD zazněly i ve filmu Oběti a vrazi.
V poslední době se J. Vejvoda Trio věnuje
i projektům s komorním nebo symfonickým orchestrem: v roce 2005 se uskutečnilo turné
po celé republice k 60. narozeninám Josefa
Vejvody se Severočeskou filharmonií Teplice
(dirigent Tomáš Koutník), Pavlem Šporclem,
Štěpánem Markovičem a triem se skladbami
Josefa Vejvody NOVELTY CONCERTO, CELEBRATION a BRASILIAN PEARL JUBILEE,
v roce 2006 Trio Josefa Vejvody a Virtuosi di
Praga zahráli v Rudolfinu Vejvodovu skladbu
POCTA JAROSLAVU JEŽKOVI a v roce 2007
JVT společně s Komorní filharmonií Pardubice provedli premiéru Vejvodovy skladby
„Three Little Loves“.
Vstupné 130 Kč. Na koncert zve město
Černošice.
Více informací a ukázky z repertoáru na
www.j-vejvoda.cz.
(pb, dj)
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Bonzo Radványi & Ľuboš Beňa: S Dobrom v Dobrom
Nenechte si ujít ojedinělý kulturní zážitek, kterým hra na rezofonickou kytaru s názvem „dobro“ bezpochyby je. Vystoupení dvojice slovenských hudebníků Petra „Bonzo“ Radványiho a Ľuboše Beni se koná ve čtvrtek 8. března od 20 hodin v Club Kinu.
FOTO: Wikipedia

-- „Dobro“ je specifický druh

rezofonické kytary. -Co že to vlastně je za kytaru, to „dobro“?
Encyklopedie Wikipedia ji popisuje následovně: „Dobro je nástroj s podobným laděním
a stylem hry jako havajská kytara. Odlišuje se
kovovými rezonátory umístěnými v otvorech

FOTO: archiv umělkyně

-- Anna Poulová --

vrchní desky. Jde o specifický druh rezofonické kytary. Tento hudební nástroj vymysleli
bratři Dopyerové (Ján, Rudolf, Emil) v roce
1928 v Los Angeles, synové slovenského
emigranta v USA Jozefa Dopyery. Název nástroje pak pochází z prvních slabik sousloví
Dopyera Brothers (klasický akronym). Tento
hudební nástroj se používá především v country hudbě a v bluegrassu (americká lidová
hudba).“
Také repertoár dvojice zahrnuje americkou
klasiku a samozřejmě i vlastní originální skladby zpívané slovensky. A jelikož je „dobro“ nástroj v našich končinách poměrně neobvyklý,
nabízí umělci v rámci koncertu i mnoho zajímavých informací o rezofonických kytarách
a jejich historii, aktuální informace a mini výstavu kovových i dřevěných rezofonických
kytar. Na svém kontě mají Bonzo Radványi
a Ľuboš Beňa také společné album „Hand
Made Music“, na němž najdete historicky
první slovenské studiové nahrávky hry na rezofonické kytary.
Kdo by se chtěl o historii „dobra“ dozvědět
něco s předstihem, najde informace ve článku na http://www.bgcz.net/view.php?cisloclanku=2005081204.

-- Petr „Bonzo“ Radványi --

Ukázky z repertoáru si můžete poslechnout
na www.lubosbena.sk.
Vstupenky na koncert obdržíte v předprodeji (minimarket u černošického nádraží),
nebo na místě před koncertem. Vstupné
150 Kč. Na koncert zve město Černošice.
Dana Jakešová

Houslový recitál Anny Poulové
Mladá černošická houslistka Anna Poulová zahraje se svými hosty ve středu 29. 2. 2012 v 19 hodin v sále ZUŠ Černošice (Střední ul.) skladby
J. S. Bacha, L. van Beethovena a M. Brucha.
Absolventka z houslové třídy Václava Polívky
si své hudební vzdělání soustavně doplňuje na
mistrovských kurzech (Bohumil Kotmel st., Vadim Mazo, Jana Vonášková Nováková, Jindřich
Pazdera) a získává cenné zkušenosti četnými
koncerty ve spolupráci s klavíristy Miroslavem Sekerou, Stanislavem Gallinem, s radotínským komorním orchestrem pod vedením Jiřího Šimáčka

Dětský soubor Mifun hledá nové talenty
Jen několik měsíců od svého vzniku se
dětský soubor Mifun úspěšně představil na svých prvních, většinou adventních,
koncertech. V současné době dále zkouší
a připravuje nové projekty. Za zmínku jistě
stojí plánovaná spolupráce s francouzským
muzikantem Arnaudem Mathieu, se kterým
soubor nacvičí vystoupení na letošní černošický Jazzfest. V plném proudu jsou přípravy
na koncertní turné do Německa v červnu
tohoto roku. Děti ale uslyšíte hlavně zde, v
Černošicích, např. na mariánské pouti nemo
v Domě s pečovatelskou službou. A samo-

FOTO: Patrick Marek

zřejmě na závěrečném koncertě na konci
školního roku.
Co je Mifun?
Dětský soubor Mifun nyní navštěvuje více
než 40 členů ve věku od čtyř do patnácti let ve
skupinkách v Praze, v Černošicích, Mokropsech, Dobřichovicích a ve Všenorech.
Základní myšlenkou projektu Mifun je vytvářet zázemí pro vznik malých hudebních skupin, sborů či orchestrů, a umožnit tak dětem
smysluplně zužitkovat a rozvíjet jejich hudební
talent. Cílem je společně zkoušet, veřejně vy-

a v poslední době častou komorní hrou se svým
otcem, violoncellistou Janem Poulem a houslistou Václavem Polívkou.
Přijďte se zaposlouchat do skladeb velkých
autorů minulosti v podání vynikající černošické
interpretky, která přes své mládí vládne krásným
tónem, technickou jistotou vyplývající z poctivé
přípravy a citlivým muzikálním projevem.
Na vystoupení zve město Černošice. Vstupné
80 Kč, mládež a důchodci 50 Kč. Přijďte podpořit mladou černošickou umělkyni.
Pavel Blaženín

stupovat, pořádat mezinárodní výměny, spolupracovat s profesionály.
Zkoušky probíhají jednou týdně. Děti si při
nich – kromě nácviku repertoáru – zlepšují
svůj hlasový projev, dech, rytmus, motoriku či
schopnost soustředit se. Hrají i na různé hudební nástroje a seznamují se s cizími jazyky.
Dětský soubor Mifun rád přijme nové dětské členy do všech svých skupin. Pokud máte
zájem a zpíváte nebo hrajete na jakýkoliv hudební nástroj, neváhejte se přihlásit či jen informovat na tel. 723 043 985 nebo emailu:
jpolivka@centrum.cz (Jiří Polívka – soubormistr). Časový rozpis zkoušek všech skupin a další informace najdete také na www.mifun.cz.
Jiří Polívka

23

VSTUP: 250,- Kč

Další z mnoha plesů této plesové sezóny pořádá horolezecký oddíl La Scala.
Hraje skupina Joybox. Předprodej na www.yd.cz

PLES HOROLEZCŮ

VSTUP: 50,- Kč

19:30
hod

20:00
hod

LIVE

20:00
hod

dnes již světoznámého tria Josefa Vejvody. Josef Vejvoda trio bylo založeno
v roce 1998 Josefem Vejvodou (synem autora světoznámé polky Škoda lásky),
který se dlouhá léta podílí jako špičkový bubeník na mnoha projektech české
jazzové scény. Byl členem legendárního SHQ Karla Velebného a Celluly Laca Deciho. Kryštof Marek a Ondřej Štajnochr patří k hudebníkům nastupující střední
generace. Oba jsou členy několika hudebních formací, uplatňují se i v oblasti
vážné hudby a jako studioví hráči. Trio vystupuje převážně s vlastním repertoárem pocházejícím od všech členů s konceptem ovlivněným řadou prvků z oblasti
jazzu i klasické hudby. Natočilo řadu snímků na CD, pro rozhlas a televizi a vystupovalo na mnoha pódiích u nás i v zahraničí.
Srdečně zve město Černošice

12.2. JOSEF VEJVODA TRIO
VSTUP: 130,- Kč
Město Černošice vás zve do černošického Clubu Kino na koncert
ne

R-Force, Aleš Brichta Band...) a zpěváka-kytaristy Pavla Kučery.
Dalšími členy tohoto kvarteta jsou bubeník Zdeněk Pospíšil a basista Tomáš
Spěvák. Band hraje bluesrockové skladby svých oblíbenců a připravuje i vlastní
věci. Skupina vzdáleně navazuje na band R- Force.
Joe Carnation Band - Nestor českého undergroundu a bluesový interpret, jedna
z nejznámnějších postav české bigbeatové scény.

PLES
VSTUP: 70,- Kč 20:30
10.2. BLACK OUT, JOE CARNATION, BOBBY HOUDA
hod
Bluesrockový večer říznutý undergroundem.
pá
Kapela BLACKOUT vznikala průběžně jako přirozené vyústění letité spolupráce
LIVE kytaristy Petra Roškaňuka (Žlutý pes, Michal Prokop, Marsyas, Nová Růže,

4.2.
so

U nás známí Dj´s duo vám zpříjemní první víkend v měsíci
oblíbenými disco rytmy.

TANEČNÍ PÁRTY - DJ BUNDA + VÓĎA

OR

DJ

BREAKS, FUNKY, DISCO, LATINO a NU SVING.

17.2. DJ SUNPAJA
VSTUP:
Dj není JUKEBOX aneb 6-ti hodinový exkluzivní set v rytmech
pá

60,- Kč

20:00
hod

úspěšný šéf v hypermarketu. Larry zjišťuje, že bez vzdělání dobrou práci nezíská, a proto se rozhodne pro návrat do školních lavic. Chce si rozšířit své obzory, ale hlavně získat lepší kvalifikaci pro své budoucí povolání. Ve škole se
zapíše do hodin komunikace a nečekaně se zamiluje do své učitelky Mercedes
(Julia Roberts), která ve svém osobním životě řeší spory s manželem. Obyčejný
mužský jako Larry, který má mnoho důvodů se domnívat, že jeho život se zastavil, dostane životní lekci: Když si myslíš, že vše co mělo smysl už Tě minulo,
objevíš důvod proč žít.

VSTUP: 80,- Kč 20:00
14.2. MOJE KRÁSNÁ UČITELKA USA / 2011 režie: T. Hanks
hod
Hrají:Tom Hanks, Julia Roberts, Rami Malek, Jon Seda, Taraji P. Henson ...
út
Oscarový Tom Hanks hraje v nové americké komedii LARRY CROWNE chlapíka
KINO středního věku, který díky ekonomické krizi ztratí práci. Do té doby pracuje jako
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DJ

3.2.
PÁ

ÚN
Na programu je zajímavá tombola, Funtent a předtančení.
Předprodej na tel.čísle 723 958 901
nebo na mailové adrese e.schiebelová@gmail.com.

19:30
hod

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

KULT ČERNOŠICE: www.kultcernosice.cz

KAŽDOU STŘEDU
OD 19:00 HOD

ZUMBA

miluje Paříž a chtěl by se sem po svatbě přestěhovat. Ovšem Inez jeho romantickou představu nesdílí a nemyslí si, že toto město bylo ve 20. letech minulého
století zlatým věkem. Jednoho večera jde Inez se svými přáteli tancovat a Gil
se prochází noční Paříží. Jeho půlnoční zážitky mu odhalí Paříž v jiném světle
a ovlivní nejen jeho budoucí život. Žije v iluzi, kterou lidé někdy trpí a domnívá
se, že život ostatních lidí, by byl pro něho daleko lepší.

28.2. PŮLNOC V PAŘÍŽI USA / 2011 režie: Woody Allen komedie VSTUP: 80,- Kč 20:00
hod
Hrají:Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard, Kurt Fuller, Mimi Kennedy ...
út
Mladý pár Gil (Owen Wilson) a Inez (Rachel McAdams), který se má na podzim
KINO brát, přijíždí s jejími rodiči do Paříže. Gil je nevýznamným spisovatelem, který

O ZVĚDAVÉM SLŮNĚTI, ANEB JAK ...

VSTUP: 70,- Kč 16:00
hod
Město Černošice srdečně zve nejen naše nejmenší do Club Kina na výpravnou
pohádku, která vznikla podle bajky R. Kiplinga Sloní mládě, což napovídá, že děti
DĚTSKÉ kromě slůněte uvidí i další členy jeho africké rodinky – velké loutky sloních rodičů,
DIVADLO žirafu, hrocha, krokodýla, opice, pštrosa, papouška a mnoha jiných.
Ocitnou se tedy v Africe a rovněž uslyší spoustu pěkné muziky. Stanou se svědky
dlouhé cesty zvědavého slůněte, které se touží dozvědět, co „mívá krokodýl k
obědu“ A navíc se dočkají i ponaučení, což se u bajek stává … V našem ponaučení
jsme se od předlohy poněkud odchýlili: na rozdíl od slůněte R. Kiplinga, které na
svou zvědavost doplácí, jsou děti v naší inscenaci při závěrečné písničce vybízeny:
„Jen se ptej, ať se všechno dozvíš“. Scénář a režie: S.Kočvarová, S.Malinková .Výprava: H.Hrušová, hudba: E.Trost ,hrají : S. Malinková a S.Kočvarová. Představení
vzniklo za podpory Ministerstva kultury ČR.
Srdečně zve město Černošice

LIVE
26.2.
ne

20:30
hod
Což znamená v podstatě cokoliv od POP, Rock, Funky po Rap nebo Hardcore.
Pokud máte rádi jejichhudbu, přijďte je podpořit.

25.2. CONTAMINATION + HOST
VSTUP: 70,- Kč
Contami Nation jsou Černošicko-Pražská kapela hrající NuMetal/CrossOver.
ne

Řadí se tak k silné generaci alternativní scény devadesátých let, která sklízí
úspěchy nejen na domácích pódiích, ale i v zahraničí.

VSTUP: 250,- Kč - V předprodeji 190,- Kč 20:00
21.2. RADŮZA S KAPELOU
hod
út
Hudba této oblíbené české zpěvačky vychází částečně z chansonu,
ale největší díl inspirace čerpá Radůza z folklóru a nálady městských odrhovaLIVE ček, které v jejím syrovém podání nabízejí nečekané hudební i textařské obraty.

PLES

VSTUP: 200,- Kč
18.2. SKAUTSKÝ PLES
Ples pořádá skautský oddíl Uragán Zbraslav. Hraje kapela Joybox.
so

kultura

inzerce

Ohlédnutí za rokem 2011 v městské knihovně
Ještě jsme se nevzpamatovali z vánočních a silvestrovských oslav a už se nám naplno rozběhl
rok 2012. Začátek všeho nového nás každoročně nutí k ohlédnutí za tím starým. Tak jaký byl rok
2011 v černošické knihovně?
Na úvod pár čísel:
• Knihovnu navštívilo 5478 čtenářů, půjčili si
16 464 knih.
• Přihlásilo se o 3 % čtenářů více, než v roce
2010.
• Náš knižní fond jsme obohatili o 572 nových
titulů.
• Nejvíce půjčované knihy v beletrii pro dospělé
byly: Nunn, Judy – Bouřlivá země, Fielding,
Joy – Panenka, Grafton, Sue – T jako tabu.
V naučné literatuře: Bauer, Jan – Podivné
konce české šlechty, Geise, Germot – Po-

topa ve starém Egyptě, Motl, Stanislav –
Svědek z cely smrti. U dětí vyhrály: Kinney,
Jeff – Deník malého poseroutky, Říkadla pro
nejmenší a Dahl, Roald – Jirkova zázračná
medicína.
Jako každý rok jsme se zúčastnili celostátně
pořádaných akcí jako je Březen – měsíc čtenářů a říjnový Týden knihoven. Kromě výtvarných
soutěží a kvízů proběhla pro děti začátkem roku
soutěž Webovou divočinou. Byla určena pro děti
od 7 do 10 let. Jejím cílem bylo naučit děti zábavnou formou pracovat s počítačem a naučit
je jak se chovat na internetu bezpečně. V září
proběhlo první kolo písmenkové soutěže pro
prvňáčky.
Zažádali jsme o grant na podporu nákupu
děl české literatury, pořádaný Moravskou zemskou knihovnou v Brně a obdrželi zdarma kníž-

ky českých autorů. Jako novinku najdete v naší
měsíční nabídce nových knih anglicky psané
tituly. Objednali jsme také knížky z nakladatelství
Oxford University Press – knížky zjednodušené
četby v angličtině určené pro studenty.
Knihovna se také loni poprvé zapojila do projektu Škola naruby, který organizuje Klub dětských čtenářů knihoven SKIP. Jejím smyslem
je podpora dětského čtenářství. Návštěvníci
knihovny si mohli u nás vyzvednout Čtenářské
deníčky. Netrvalo dlouho a byly zcela rozebrány.
Na závěr bychom všem našim čtenářům
chtěli popřát pohodový celý rok 2012 a hodně
příjemných chvil strávených nad knížkami z naší
knihovny.
Irena Šilhánková
knihovnice

Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BALABÁN, Jan: Povídky;
CÍLEK, Václav: Archeus – sbírka textů přírodního vědce a myslitele V. Cílka nabízí široké
spektrum témat od hlavní stati o trpaslících přes
cestopisné črty k esejům o ekonomických a klimatologických změnách;
COOK, Robin: Léčba – román z lékařského
prostředí;
DEAVER, Jeff: Lovec – detektivní román;
FORMÁNEK, Josef: Umřel jsem v sobotu
– strhující příběh o lásce, osudu, ztrátě dítěte
a druhých šancích, které se už nikdy nebudou
opakovat;
FRANCIS, Felix: Hazard – detektivní příběh
z dostihového prostředí;
GERRITSEN, Tess: Závěje – bostonská soudní
lékařka Maura Islesová, která přiletěla do Wyomingu na konferenci, se zúčastní lyžařského výletu. Když terénní vůz uvázne na zaváté horské
silnici, ocitne se skupina bez pomoci v pustině;
GABRIELSSON, Eva: Milénium, Stieg a já –
životní příběh Stiega Larssona, autora veleúspěšné trilogie Milénium;
HAMEROVÁ, Zdeňka: Vím, co jsi udělal – česká detektivka;
CHILD, Lee: Za cenu života – napínavý thriller;
KELEOVÁ–VASILKOVÁ, Táňa: Lži – román pro
ženy;
MANKELL, Henning: Číňan – politický román
a zároveň důmyslně propracovaná detektivka;
McCARTHY, Cormac: Vnější tma – příběh
chudého mladíka a jeho sestry, kteří se potýkají se svým nelehkým osudem v zapadlém koutě
Appalačských hor na přelomu 19. a 20. století;
NESVADBOVÁ, Barbara: Borůvky – autorka se
zabývá svým oblíbeným tématem, vztahy mužů
a žen;
ROBERTS, Nora: Vítěz bere vše – dvě povídky
ze světa automobilových závodů a baseballových
hřišť.
Naučná literatura:
EDSEL, Robert M.: Po stopách nacistických

pokladů – jistá méně známá spojenecká divize
dostala za úkol najít a zachránit evropské umělecké poklady, které uloupili Hitlerovi vojáci v obsazených zemích. Členové tajné jednotky pracovali
každý na vlastní pěst za nepřátelskými liniemi,
a jejich jediným vodítkem byly útržky informací
a zaslechnuté narážky;
FORMÁČKOVÁ, Marie: Prostřeno! – kniha
charakterizuje účastníky 1. řady seriálu Prostřeno ze 17 měst, předkládá jejich menu a recepty,
ale i obrazem ukazuje přípravu pokrmů a úpravu
tabule;
LÁDEK, Josef: Encyklopedie komiksu v Československu 1945–1989;
STEVENSON, NJ: Kronika módy – přehledně
řešená a nádherně ilustrovaná publikace přináší
chronologický vývoj lidského oblékání, životní
příběhy nejslavnějších tvůrců módy a představuje
nejproslulejší módní ikony západní civilizace – filmové hvězdy, modelky, ale i královny;
SHAZER, Steve de: Zázračná otázka – poslední kniha na níž se autorsky podílel Steve de Shazer, tvůrce krátké terapie, je jakýmsi završením
jeho terapeutického přístupu. Knihu ocení psychoterapeuti, poradenští pracovníci, manažeři,
lidé usilující o seberozvoj, studenti psychologie;
KATRŇÁK, Tomáš: Návrat k sociálnímu původu – kniha mapuje nerovnosti spojené s pozicemi
na českém trhu práce, ukazuje jejich vývoj a proměnu a přitom odpovídá na otázku, jak společenská změna v minulých dvaceti letech ovlivnila tyto
nerovnosti.
Pro děti a mládež:
BREZINA, Thomas: Záhada sněžné příšery –
dobrodružný příběh;
POSPÍŠILOVÁ, Zuzana: Čarodějnice Eulálie –
první čtení. Vyprávění plné fantazie, napětí a nezbytného souboje dobra se zlem;
PROCHÁZKOVÁ, Iva: Uzly a pomeranče –
knížka o dospívání, odpovědnosti, první lásce.
Velkou roli v příběhu hrají koně, jako symbol nespoutanosti i jako smutek z odcházejícího dětství;
ŠRÁMKOVÁ, Jana: Putování žabáka Filemo-

na – když plyšový žabák Filemon jednoho dne
na svém těle objeví přišitou cedulku se jménem
továrny, kde ho vyrobili, netuší, jaké dobrodružství tím začíná. Spolu s kamarádkami ovečkami
se vypraví na cestu plnou nástrah, na jejímž konci zjistí, že domov není tam, kde nás vyrobili, ale
tam, kde nás má někdo rád;
Vařila myšička kašičku – leporelo pro nejmenší
čtenáře.
Knížky v angličtině:
LANDIS, Jill Marie: Summer Moon (Letní měsíc) – romantický příběh;
MAURIER, Daphne du: The flight of the falcon (Let sokola) – mysteriózní příběh z italského provinčního univerzitního městečka;
WILDE, Oscar: The picture of Dorian Gray
(Obraz Doriana Graye) – román.
Knížky z nakladatelství Oxford University
Press, zjednodušená četba pro školáky
a studenty:
AUSTEN, Jane: Mansfield Park (Mansfieldské panství) – román z Anglie;
HARDY–GOULD, Janet: Mulan – příběh o čínské dívce, která v mužském přestrojení zachraňuje svou zem.

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
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kultura

Soutěžní kvíz pro děti
Od pohádky k pohádce
a) Víš, kde bydlí pohádkové postavy?
Doplň správnou odpověď:
1) loupežník Rumcajs - . ........................................................

inzerce
Město Černošice vyhlašuje výběrové řízení na pozici
vedoucí odboru informatiky – IT manažer MěÚ Černošice.
Pracovní poměr na dobu neurčitou, pracoviště Praha 2.
Podrobné informace najdete na www.mestocernosice.cz,
v kolonce úřední deska – volná pracovní místa.
Kontakt: Mgr. Šárka Slabihoudková – personální a právní oddělení
Telefon: 251 081 522 e-mail: sarka.slabihoudkova@mestocernosice.cz

2) králíci Bob a Bobek - . .......................................................
3) Křemílek a Vochomůrka - ...................................................
4) Rákosníček -....................................................................

b) Kdo je autorem knížek:
1) O loupežníku Rumcajsovi - .................................................

Klub Loďka

2) Bob a Bobek - .................................................................

Dopolední křesťanská „miniškolička“ pro děti od 3 do 6 let
v prostorách nové modlitebny Církve bratrské na Vráži

3) Žofka ředitelkou ZOO - ......................................................

přijme ještě děti od ledna 2012.

4) Pohádkový dědeček - .......................................................

c) Kdo nakreslil pohádkové postavy:
1) loupežníka Rumcajse - ......................................................
2) krtečka -..........................................................................

Cena: 5 dní v týdnu 4000 Kč /měsíc
2 dny v týdnu 2000 Kč/měsíc
Více informací na www.klublodka.blog.cz,
email: ransova.mas@seznam.cz, tel: 604 539 843

3) Křemílka a Vochomůrku - ...................................................
4) opičku Žofku - . ................................................................
Vyplněný kvíz označený jménem, věkem a adresou přines do konce
února do černošické knihovny. Tři vítěze odměníme hezkou knížkou.

inzerce
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Hledám paní, studentku na hlídání
2-letého syna z Černošic, 1x týdně odpoledne.

Tel. 737 184 921 Zuzana Ptáčková.

