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Tradiční mariánská pouť v novém kabátě
Černošická mariánská pouť se v letošním
roce koná v sobotu 11. a v neděli
12. srpna. Oproti předchozím létům
doznal společenský rozměr této události
mnoha podstatných změn.
První změnou je místo konání. Vzhledem k opravám v okolí černošické návsi (nebo náměstí?) není
možné pobývat v blízkosti kostela Nanebevzetí
Panny Marie, kam pouť – a vše, co ji doprovází
– bezesporu patří. Pouť se tedy letos bude odbývat (vedle tradiční liturgie a koncertu přímo v kostele) na několika místech v geografickém středu
Černošic: bude to především zahrada vily Tišnovských a přilehlá ulice Riegrova, parkoviště na
Karlštejnské, Fügnerova před Club Kinem, dále
budova Sokola včetně nočního programu v Club
Kině. Pouťové atrakce přijedou jako obvykle na
travnatou plochu Sportparku Berounka. Máme za
to, že vybraná místa jsou pro Černošice podstatná. A to, že jich je víc, jsme se snažili proměnit
ve výhodu.
Programová skladba pouti – a to je další změna – vzešla z diskuze mezi členy kulturní komise
a jednotlivci, kteří se zapojují do společenského
života v Černošicích. Pouť je koncipována tak,
aby bylo možné prožít na ní celý den a aby si návštěvník mohl vybrat, jak jeho pouťový den bude
vypadat. Na pouti se bude možné nasnídat, naobědvat i navečeřet, zúčastnit se her a dílen, zajít
do cirkusového divadla nebo navštívit kabaret (ten
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VILA TIŠNOVSKÝCH
O mariánské pouti bude zpřístupněna celá
budova od sklepa až na půdu včetně prosklené kupole, s výhledem na Černošice. Ta bude
od 20.30 dokonce osvětlená.
Ve vile budou k vidění i tři menší výstavy –
5 architektonických návrhů rekonstrukce
a přístavby této vily jako budoucí radnice,
návrhy loga Černošic od studentů Orange
Factory a výstava volného umění výtvarníků
z Černošic.
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-- Kdysi se pouť odehrávala na prostranství před nádražím, v místech dnešní rušné křižovatky. --

černošický pro tuto příležitost dokonce obnovil
svou činnost), ochutnat místní speciality, vybrat si
ze tří různých výstav, zajít do čajovny, nechat se
vyfotografovat nebo si nechat věštit budoucnost
tak, jak jste ještě nezažili, jen tak ležet ve stínu na
trávě nebo si máčet nohy ve Švarcavě, poslechnout si místní hudebníky, ale i kapely, za nimiž
se jezdí atd. O své ovšem nepřijde ani ten, kdo
má rád šermíře a jejich souboje anebo kolotoče,
houpačky a autodrom. Bude umožněn přístup do
celé vily Tišnovských včetně vyhlídky na Černošice z prosklené kupole.

Na otázku, jak světit pouť, jak zachovat její duchovní rozměr a zároveň vhodně dostát tomu, že
pouť je dnes vyhledávanou příležitostí k setkání
a inspirativnímu odpočinku, jsme hledali odpověď
opravdu pečlivě.
Maria Cavina
dramaturgyně programu mariánské pouti 2012
a členka kulturní komise

Další informace k pouti včetně programu
najdete na str. 11–12.

Přijede i divadelní cirkus
Ke každé pouti dříve neodmyslitelně patřilo také
divadlení představení. Jak jinak než kočovného
divadla. A právě na tuto tradici navazuje experimentální, výtvarné divadlo ANPU, které o letošní
pouti zavítá do Černošic. V roce 1999 ho založila
Bela Schenková.
Představení pro děti
V sobotu v 11 hodin můžete přijít na představení CIRKUS ANPU, které je určeno pro děti od 5
let, ale i pro dospělé diváky. Experiment, zda jsou
herci, kteří neumí metat salta, chodit po provaze
či krotit dravou zvěř schopni vytvořit atmosféru
cirkusu. Je to příběh klauna Antonína, který od
dětství toužil mít cirkus bez klecí a řetězů a kterému se jeho sen splnil. Představení trvá 40 minut.

Představení pro jednoho diváka
V neděli od 11 hodin dále potom budete
mít možnost shlédnout CHAMBRE SÉPAREÉ
aneb Svět loutek klíčovou dírkou. Jedná se
o představení pro jednoho diváka a trvá pouhé
4 minuty a může se hrát stále dokola. Na své si
přijdou jak děti, tak i dospělí.
Děti se mohou těšit na rychlopohádku
O Červené Karkulce – netradiční představení
se šťastným koncem a výchovnou pointou.
Pro dospělé je připraven erotický minikabaret, kde nejen loutky prožívají svá drobná erotická dobrodružství. Toto představení je přístupné od 15 let.
Dana Jakešová
editorka IL

1

z radnice

V říjnu se bude konat první místní referendum
Zastupitelstvo našeho města schválilo záměr uspořádat místní referendum k otázce zastavení rozšiřování zastavitelného území Černošic. Referendum se pravděpodobně uspořádá
společně s volbami do krajských zastupitelstev v říjnu tohoto roku (přesné datum není
zatím známo), přičemž se bude jednat o první místní referendum v Černošicích vůbec.
Proč referendum?
Hlavní smysl konání místního referenda je v možnosti ověření, zda černošičtí občané sdílí názor většiny
členů rady i zastupitelstva města, že naše město
v současnosti nemá vnitřní kapacitu na další rozšiřování. O změnách územního plánu se každé volební
období vášnivě diskutuje, nejenom v zastupitelstvu,
a považujeme za správné referendem vymezit základní mantinely, ve kterých se nejenom to současné,
ale i budoucí zastupitelstva vzešlá z nových voleb,
mohou pohybovat. Pokud občané podpoří názor, že
se zastavitelné území rozšiřovat nemá, žádné zastupitelstvo nebude moci schválit takový územní plán,
který by hranice zastavitelného území rozšiřoval,
aniž by před tím jiným místním referendem byla tato
hranice prolomena (viz dále podmínky pro závaznost
výsledku místního referenda).
Jakých ploch se referendum týká?
Referendum bude pokrývat v současnosti nezastavitelné plochy za faktickými hranicemi města
směrem na Radotín a dále směrem na Dobřichovice a Vonoklasy (viz mapa). Referendum se naopak

nebude dotýkat dnes nezastavitelných ploch uvnitř
města.
Závaznost
Výsledek referenda je podle zákona závazný, pokud se jej zúčastní alespoň 35 % oprávněných voličů a současně pokud pro něj hlasovala nadpoloviční
většina hlasujících, alespoň ale 25 % oprávněných
voličů.
Jaká bude otázka?
Přesné znění otázky bude zastupitelstvem města pravděpodobně schváleno 12. července 2012.
V současnosti předpokládáme otázku formulovanou
takto:
Souhlasíte s tím, aby celé území, které je k ………
(datum zpracování výpisu parcel) vymezeno pozemky parc. č…….. (seznam), bylo v územním
plánu Černošic zachováno jako území, které není
zastavitelnou plochou (§ 2 odst. 1 písm. j) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů), kromě
staveb dopravní a technické infrastruktury?

Referendum k tunelu
Kromě výše uvedeného jsem zastupitelstvu města
předkládal také návrh na uspořádání místního referenda k otázce zachování územní rezervy pro tunelový obchvat Černošic v našem územním plánu. Tento
návrh navazoval na náš veřejný slib představitelům
občanského sdružení Aqua Incorrupta, kteří proti
zachování této rezervy aktivně vystupují. Zástupci
tohoto sdružení však na posledním jednání zastupitelstva vystoupili proti uspořádání místního referenda
k této otázce a zastupitelstvo následně tento záměr
o jeden hlas neschválilo. K této otázce se tedy občané vyjadřovat nebudou a o zachování či vymazání
nebo o změně trasy územní rezervy pro tunel bude
rozhodovat pouze zastupitelstvo města.
Prezentace
Pokud se kdokoliv z občanů bude chtít k navržené
otázce veřejně vyjádřit a podpořit tak kladnou nebo
zápornou odpověď na ni, bude k tomu dostatečný
prostor ve dvou následujících vydáních Informačního
listu, která vyjdou na začátku září a začátku října. Ve
výjimečných případech mohou být příspěvky z kapacitních důvodů redaktorkou zkráceny nebo zveřejněny na internetu. Příspěvky ke zveřejnění je nutné
vždy zaslat do data uzávěrky (zveřejněno v předcházejícím čísle).
Tomáš Hlaváček
člen rady města

FOTO: 3x MěÚ Černošice

-- Plochy, kterých se týká referendum --

inzerce

Hledáte tip
na dovolenou?
Nabízím kompletně vybavené nové apartmány
(kuchyň, koupelna, WC, klimatizace,
terasy, výhled na moře) ve vzdálenosti
200 m od pláže (5 minut chůze).
Apartmány se nacházejí v Republice Černá Hora,
ve městě Bar, vilová čtvrť Sušanj.
Veškerá občanská vybavenost
v bezprostřední blízkosti (obchody, restaurace,
bary, promenáda, pláž).

Bližší informace p. Volejník
tel. 602 304 951, Černošice, Berounská 1539

www.vilacernyslon.com
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Podpořte své město
V IL 04/2012 na str. 4 vyšel přehled
námětů na dary občanů pro město
Černošice, který je stále dostupný také
na městském webu (Projekty a dotace –
Podpořte své město).
Po prvním daru na zakoupení záložního elektrického zdroje pro služebnu městské policie nyní
s potěšením mohu již potvrdit také dar v hodnotě
35 tis. Kč od pana Václava Kurela. Z této částky
20 tis. Kč bylo již využito na nákup komunálního vysavače odpadků (zbytek do celkové ceny
42 tis. Kč uhradila ze své rezervy rada města)
a druhá část daru – 15 tis. Kč – bude v průběhu příštích měsíců použita na nákup a výsadbu
stromů. Velice si vážíme jak daru samotného,
tak podpory a sounáležitosti, které tímto byly vyjádřeny. Děkujeme!
Řada námětů na další dary ve prospěch občanů Černošic je stále k dispozici...
Filip Kořínek

Jaké bude nové logo Černošic?
Během mariánské pouti 11.–12. 8. budou ve
vile městského úřadu (vila Tišnovských, Karlštejnská 259) vystaveny návrhy loga a grafiky
města Černošice, které zpracovali studenti
VOŠ umění a reklamy Orange Factory.
Graficky zdatné občany Černošic tímto vyzýváme, aby se připojili a zaslali nám své vlast-

Filip Kořínek

Konec tmy v ulicích Malinová, Borůvková,
Ostružinová a Větrná
V lokalitě Lada – střed byla v polovině června
dokončena výstavba veřejného osvětlení. Tuto
zakázku vyhrála společnost ELTODO Citelum,
s. r. o., a město vyšla na necelých 400.000
Kč vč. DPH. Při této akci byla použita svítidla
s plochým sklem, která eleminují vznik tzv.
světelného smogu a svítí jen tam, kam mají.

Na čem pracujeme,
co se v nejbližší době očekává…
• REKONSTRUKCE ULIC – I nadále pokračují
jednání s majiteli pozemků pod některými komunikacemi určenými k rekonstrukci, bez jejichž
souhlasu, popř. převodu vlastnictví na město, není
možné stavbu realizovat. Celkový harmonogram rekonstrukcí v letošním roce je zveřejněn uvnitř listu.
O zajištění přístupu k objektům, omezení svozu komunálního odpadu a dalších souvisejících okolnostech rekonstrukce budou občané daných ulic vždy
včas informováni.
• NOVÁ RADNICE – Vedení města zadalo 5
osloveným architektonickým ateliérům zpracovat
ověřovací studii – návrh možného umístění celého
úřadu do budovy vily Tišnovských v Karlštejnské
ulici 259, včetně menší přístavby, která by poskytla prostor zejména pro služebnu městské policie,
městskou knihovnu a případně i provozovnu České
pošty; součástí zadání je podrobný rozpis předpokládaného umístění a prostorových nároků jednotlivých odborů a pracovníků úřadu i vedení města;
každému z oslovených ateliérů město nabídlo 20
tis. Kč a možnost zakázky za zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení, pokud bude
jejich návrh zvolen k realizaci. Oslovili jsme architekty nějak spojené s Černošicemi (zejména předchozími projekty, popř. bydlištěm) – Šafer Hájek,
Qarta, Projektil, Grido a Jestico + Whiles. Zadání
je k dispozici na městském webu. Předpokládá se
jen skromná menší přístavba, aby objekt vily zůstal
dominantní, a samozřejmě také za účelem minimalizace nákladů – cílová částka je cca 20 mil. Kč,
z níž by většinu měl pokrýt výnos z prodeje pozemku současného úřadu v Riegrově ulici a služebny
policie v Kladenské ulici. Předložené návrhy budou

ní návrhy městského loga, popř. jeho užití na
hlavičkovém papíru, vizitkách apod.
Pozn.: Logo je alternativním grafickým vyjádřením města (dnes žádné nemáme), není náhradou za zákonem stanovený městský znak,
který se nebude měnit.

veřejnosti představeny snad již při mariánské pouti
přímo v objektu vily, zveřejněny na webu a v Informačním listu a otevřeny několikaměsíční diskuzi
veřejnosti a zastupitelstva. Rozhodnutí o dalším
postupu učiní zastupitelstvo po náležitém veřejném
projednání někdy v podzimních měsících.
Pokud máte k některému z témat náměty či
otázky, prosím napište email nebo dopis, popř.
zavolejte.
Filip Kořínek
starosta@mestocernosice.cz, tel. 604 851 754
FOTO: Petr Kubín

-- Vila Tišnovských potřebuje
zásadní rekonstrukci. --

Svítidla jsou osazena na moderních pozinkovaných stožárech, stejných jaké jsou použity
v celé lokalitě. Po doplnění veřejného osvětlení do ulic Malinová, Borůvková, Ostružinová
a Větrná bude v lokalitě Lada chybět veřejné
osvětlení již jen v ulici Měsíční a Čapkova.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku

Ke zvýšení
bezpečnosti přispějí
dva nové chodníky
O prázdninách bude zhotoven chodník v místech zatravněného ostrůvku v křižovatce ulic
Školní a K Lesíku. Jedná se o komplikované
místo z pohledu bezpečnosti chodců, kterými
jsou převážně děti navštěvující základní školu.
Nový chodník bude propojen přechodem pro
chodce tak, aby navázal na stávající pěší trasy
vedoucí Školní ulicí, a děti tak nemusely chodit
v tomto úseku po silnici.
Další chodník bude vybudován vedle podchodu pod tratí v ulici Dr. Janského, kde dojde
rovněž k zúžení vozovky. Těmito úpravami bude
zpomalen provoz v daném úseku. V současné
době všichni, kteří jdou po chodníku podél ulice
Dr. Janského, musí buď sejít po schodech do
podchodu a pak znovu vyjít nahoru, anebo obejít podchod po silnici. Z nového chodníku bude
proveden přechod pro chodce přes silnici ústící
na další novou část chodníku navazující na ulici
Zdeňka Škvora, kudy chodí mnoho dětí cestou
přes pole do školy.
Bohužel letos již nedojde k dříve plánované
výstavbě chodníků od železničního přejezdu
v ulici Dr. Janského do ulice K Lesíku, kde
chodník chybí, ani k výstavbě chodníku v ulici
Na Vápenici k mateřské školce. Město totiž neuspělo se svojí žádostí o poskytnutí dotace na
tyto chodníky, kterou podalo v únoru ke Státnímu fondu dopravní infrastruktury.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic a správy majetku
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Jednou větou...
• Rekonstrukcí Tyršovy a Havlíčkovy ulice začal
velký třesk; harmonogram staveb dalších ulic najdete uvnitř listu.
• V konkurzu na ředitele základní školy se představilo 8 kandidátů; rada města, jíž náleží konečné rozhodnutí, si následně pozvala na svoji schůzi
ty, které konkurzní komise dala na první až čtvrté
místo… (včetně současného ředitele, jedné jeho
zástupkyně a dvou kandidátek z jiných škol); své
rozhodnutí rada ale odložila až na svoji schůzi
2. července, tj. po uzávěrce tohoto čísla IL.
• Základní škola v Černošicích oslavila 110 let
od svého založení zahradní slavností, přednáškou
o historii a výstavou starých fotografií – ty budou
pro velký úspěch k vidění znovu během mariánské pouti ve vile Tišnovských (budova úřadu v Karlštejnské 259).
• Krajský úřad nám písemně potvrdil, že s brzkou
rekonstrukcí silnice II/115 se opravdu nepočítá –
zaslali jsme proto další žádost upozorňující na její
špatný stav, tentokrát přímo na krajskou radu.
• Český parlament na své mimořádné červencové schůzi bude projednávat návrh novely zákona
o rozpočtovém určení daní (RUD), která by měla
Černošicím přinést až 13 mil. Kč ročně navíc.
• Od Měchenic směrem na Trnovou uletěl svému majiteli větroň s rozpětím křídel 180 cm a na
úřad dorazila prosba o pomoc s hledáním; pokud
přistál u Vás na zahradě, ozvěte se úřadu ;-)
• Během Svatojánské slavnosti vozila na Berounce děti dračí loď.
• Na městském webu jsou nově zveřejňovány
veškeré smlouvy uzavřené městem Černošice
(od voleb do konce loňského roku jsme zveřejňovali jen smlouvy nad 100 tis. Kč); výjimkou jsou
pouze vybrané smlouvy citlivé povahy, např. o pečovatelské službě či střežení objektů apod.
• Na Dobřichovické ulici proběhne testovací provoz
digitálního ukazatele rychlosti projíždějících vozidel.

• Město zadalo zpracování 5 návrhů (ověřovacích studií) možností budoucího umístění celého
úřadu do vily Tišnovských v Karlštejnské ul. s přístavbou, která by nabídla prostor i pro služebnu
městské policie a případně provozovnu České
pošty.
• Na konci června se díky štětcům v rukou dětí
základní školy a mateřských školek dostalo nové
podoby podchodu mokropeského nádraží.
• Rekonstrukce Komenského ulice pokročila
do své třetí a poslední fáze, tj. do prostoru staré
návsi; ohledně podoby samotné návsi (tj. mimo
samotný dopravní prostor ulice a chodníků) si
vedení města po jarní vzrušené reakci části veřejnosti vzalo oddechový čas.
• Červencové zastupitelstvo (12. 7.) se tentokrát
bude konat v Mokropsech v restauraci U Králů;
kromě standardního programu bude občanům
předložen „výkaz plnění“ k návrhům a připomínkám ze setkání starosty města s mokropeskými
občany, které proběhlo 29. února.
• V hale zimního stadionu proběhlo Mistrovství
České republiky leteckých modelářů v kategorii
P3.
• Počátkem června byl v katastru obce Vonoklasy zjištěn výskyt nebezpečné nákazy – tularémie
zajíců, která je přenosná i na člověka; na dobu
3 měsíců byla vyhlášena mimořádná veterinární
opatření; v případě nálezu jakékoliv uhynulé zvěře
se vyhněte veškerému fyzickému kontaktu a nález nahlašte obecnímu úřadu nebo mysliveckému
hospodáři.
• Probíhá příprava Černošické mariánské pouti,
která bude letos s velmi kvalitním programem probíhat o víkendu 11.–12. srpna v centru Černošic
– v zahradě vily Tišnovských v Karlštejnské ulici a
v přilehlých prostorech.
• Základní škola přijala darem 14 ks repasovaných počítačů od společnosti Salans Europe
LLP.

Křišťálová popelnice

• Rada schválila výběr Ing. Aleše Kulhánka, aby
za 24.500 Kč + DPH zpracoval projektovou dokumentaci na odhlučnění školní jídelny.
• Zastupitelstvu bude předložen návrh darovat
lávku do Lipenců městské části Praha – Lipence,
protože pouze s jednoznačným vlastnictvím má
její starosta reálnou šanci získat od pražského
magistrátu potřebné finanční prostředky na její
rekonstrukci nebo na výstavbu nové lávky; lávka
byla postavena v době, kdy sídla na obou březích
řeky byly součástí jednoho celku, Černošic, a od
té doby se otázka vlastnictví nijak neřešila.
• V Club Kinu proběhla veřejná diskuze o projektu parkoviště u mokropeského nádraží a o plánované rekonstrukci železniční trati Praha – Beroun
(předpoklad realizace 2014–2016).
• Ve čtvrtek 28. června bylo v základní škole
v přítomnosti rodičů diplomem a dárkem oceněno 30 skokanů (jeden z každé třídy) a 1 superskokan v soutěži vyhlášené starostou na začátku
školního roku – za největší zlepšení v průběhu
školního roku (u nejnižších tříd dle hodnocení
učitelky, od čtvrtých tříd dle průměru známek);
diplomy navrhli a vyrobili žáci černošické ZUŠ,
výsledky byly zveřejněny na webu školy i města.
• Technické služby zakoupily komunální vysavač, díky kterému již bude v centrálních částech
města čistěji; znovu děkujeme štědrému dárci,
který přispěl cca polovinou kupní ceny.
• „Předáním staveniště“ začala realizace stavby
přístřešků autobusových zastávek, financovaná
z větší části skrze svazek obcí Region Dolní Berounka z evropských fondů.
• O dalších rozhodnutích rady a zastupitelstva si
přečtěte v zápisech z jednání uvnitř listu.
• Příští zasedání zastupitelstva se bude
konat ve čtvrtek 13. září.
Filip Kořínek, starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

FOTO: Jaroslava Perglová

Město Černošice se stalo finalistou celostátní soutěže obcí „O křišťálovou popelnici
2011“ v oblasti nakládání s komunálním odpadem, a to především v tříděném sběru
využitelných složek odpadů. Společností EKO-KOM, a. s., bylo vyhodnoceno mezi
prvních 14 finalistů z 6.010 obcí zapojených do systému EKO-KOM.
Co přináší našemu městu spolupráce s autorizovanou obalovou společností
EKO-KOM, a. s.?
Díky zapojení do systému EKO-KOM získává naše město nárok na odměnu za
zajišťování zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Získaná odměna
pomáhá snižovat náklady spojené s provozem systému sběru využitelných složek
komunálních odpadů. Společnost EKO-KOM, a. s., výrazně podporuje oddělený
sběr barevného a bílého skla a pomáhá s dovybavením města nádobami na tříděný odpad. Cílem
FOTO: Petr Kubín
je zahustit síť sběrných míst tak, aby byla snadno
dostupná všem občanům.
Náležitě informovaný občan zaujímá mnohem
pozitivnější vztah k tolik potřebnému třídění odpadů, které je nezbytné pro jejich další využití. Třídění odpadu by v budoucnu nemělo být pro občany
jen další obtěžující povinností, ale mělo by se stát
přirozenou činností kulturně vzdělaného člověka.
Děkujeme všem občanům za vstřícný přístup
k třídění odpadů a tím i k ochraně životního prostředí.
Renáta Petelíková
vedoucí odboru technických služeb

-- Vítalo se 30 nových občánků. --

Vítání občánků
V neděli 20. 5. 2012 odpoledne přivítala paní místostarostka Daniela Göttelová v základní umělecké škole dalších 30 nových občánků
Černošic.
Na památku děti dostaly 2 knihy ilustrované paní Marií Fischerovou-Kvěchovou a od dětí z výtvarného kroužku pěkné obrázky.
Děti, které paní učitelka Tomášová učí hru na flétnu, připravily pro
rodiče, děti a další příbuzné krásné vystoupení. Vystoupili žáci Alex
Pavlovský a děvčata, která si říkají Kouzelnice – Kristýna Pavlovská,
sestry Anastázie Rišková a Ludmila Rišková a Helena Babková.
Další vítání občánků chystáme na říjen 2012.
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z radnice

Komenského ulice dostává novou tvář
V polovině června byla dokončena druhá etapa rekonstrukce
ulice Komenského. Asfaltový povrch je dokončen až po křižovatku s Jansovou ulicí. Stavební práce v úseku od křižovatky
s ulicí Pod Horkou po ulici Jansova trvaly přibližně měsíc.
FOTO: MěÚ Černošice

-- První část ulice Komenského je již zrekonstruovaná. --

V současné době jsou prováděny výkopové práce v poslední naplánované
a také nejsložitější etapě – od Jansovy ulice po ulici Na Poustkách. Dokončení
celé rekonstrukce je nyní odhadováno na konec srpna.
Dešťová kanalizace
Od školy až k Jansově ulici bude provedena nová dešťová kanalizace. Stávající starý vodovod vedoucí Komenského ulicí od školy pod pomníkem do ulice
Jansova bude zrušen. Nahradí ho vodovod nový, z kterého budou provedeny
i přípojky pro jednotlivé nemovitosti v popisovaném úseku. Vodovod již nepovede pod pomníkem, ale ve vozovce a bude ukončen až v ulici Jansova, v místech vjezdu na parkoviště k bytovým domům. V rámci jiné stavební akce bude
ještě letos vyměněn vodovod až ke křižovatce s ulicí Nad Statkem.

První část revitalizace návsi
Největší změny dozná podoba ulice v místech kostela. Letos bude provedena první část revitalizace prostoru bývalé staré návsi, která se dotkne komunikací a chodníku. Podle zastupitelstvem odsouhlaseného návrhu bude vozovka
ulice Komenského od křižovatky s Jansovou ulicí po křižovatku s ulicí Jižní
a dále vozovka ulice Jižní po první dům na návsi (původní č. p. 1) provedena
v žulové dlažbě. Automobilový provoz na „staré návsi“ budou zpomalovat retardéry, které rovněž oddělí přechod z asfaltové vozovky do dlážděné. Vozovka
ulice Komenského a Jansova bude oproti současnému stavu posunuta tak, že
vznikne větší prostor pro shromažďování před kostelem a také kolem pomníku.
Kontejnery pro tříděný odpad budou přesunuty na okraj ulice Jižní. V celé ulici
Komenského od železničního přejezdu až ke škole bude zhotoven nový chodník ze stejné zámkové dlažby, která je použita v centru města.
Zmizí staré sloupy s vrchním vedením
V rámci jiné akce, kterou se podařilo s rekonstrukcí komunikace zkoordinovat, je i pokládka nového zemního kabelového vedení distribuční soustavy
společnosti ČEZ Distribuce v místech chodníku. To je také důvodem, proč
ještě není zadlážděn chodník v již dokončených úsecích.
V celém rekonstruovaném úseku Komenského ulice i v části Jansovy ulice
bude rovněž při pokládce kabelového vedení společnosti ČEZ položeno kabelové vedení pro veřejné osvětlení a osazeny nové stožáry. Veřejnou zakázku na
rekonstrukci veřejného osvětlení v Komenského ulici vyhrála společnost JIŘÍ
MAJER – ELEKTRO s cenou 965.510 Kč, což je cena o cca 35 % nižší, než
byl projektový rozpočet. Práce na pokládce kabelových vedení budou zahájeny
v prvním prázdninovém týdnu.
Po dobu provádění pokládky kabelových vedení bude uzavřen chodník po
pravé straně Komenského ulice směrem ke kostelu. Chodci budou moci využít
nově zhotovený chodník po levé straně komunikace od železničního přejezdu k ulici Pod Horkou a poté nově upravenou „původní“ cestičku vedoucí od
ulice Pod Horkou směrem k restauraci Pod lesem, na níž navazuje další nově
zadlážděný chodník.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku

Rekonstrukce komunikací byla zahájena
Začátkem května se rozeběhly stavební práce na rekonstrukci místních komunikací v letošním roce. Tato stavební akce, na niž si město vzalo úvěr,
který bude splácet z dodatečného výnosu daně z nemovitosti, byla zahájena
rekonstrukcí ulice Tyršova od křižovatky s ulicí Karlická po křižovatku s ulicí
Bezručova. Následně se stavební technika přesunula i do Havlíčkovy ulice.
Zakázku na rekonstrukci místních komunikací vyhrála společnost Pražské
silniční a vodohospodářské stavby, a. s. (PSVS). Na webových stránkách
města v sekci projekty a dotace jsou k dispozici projektové dokumentace
všech ulic, jejichž rekonstrukce proběhne ještě letos. Předběžný harmonogram rekonstrukce jednotlivých ulic je následující:
Ulice
Tyršova
Havlíčkova
Nerudova
Karlická
Střední
Domažlická
Pod Horkou
Jansova
Riegrova
Husova
Jihlavská
V Kosině
Větrná
Klatovská
Na Poustkách
Rumunská
Gogolova

Předpoklad zahájení
rekonstrukce
4. 6.
13. 6.
9. 7.
9. 7.
11. 7.
15. 7.
1. 8.
6. 8.
7. 8.
10. 8.
15. 8.
20. 8.
10. 9.
15. 9.
1. 10.
15. 10.
1. 11.

Předpoklad dokončení
rekonstrukce
15. 7.
25. 7.
7. 9.
25. 9.
10. 9.
10. 8.
26. 8.
5. 11.
25. 8.
5. 9.
30. 9.
19. 11.
5. 10.
20. 10.
31. 10.
30. 11.
30. 11.

Harmonogram je orientační a může se v závislosti na technologickém postupu prací změnit. Občanům bydlícím v rekonstruovaných ulicích se omlouváme za dočasně ztížený přístup k jejich nemovitostem. O rozsahu a délce
trvání dopravních omezení, stejně tak jako o změně režimu svozu odpadu
v době rekonstrukce, budou občané bydlící v jednotlivých ulicích vždy předem informováni, a to jak na webových stránkách města, tak prostřednictvím
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FOTO: MěÚ Černošice

-- V červnu se začaly opravovat dvě ulice. --

tištěné informace distribuované do domovních schránek. V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek či podnětů souvisejících s rekonstrukcí ulice, kde
bydlíte, jsou Vám k dispozici následující kontaktní osoby:
• Technický dozor města: Ing. Tomáš Melichar, tel. 602 236 001,
email: tomas.melichar@mestocernosice.cz
• Technický dozor města: Ing. Jiří Nádvorník, tel. 604 749 487,
email: jiri.nadvornik@mestocernosice,cz
• Stavbyvedoucí firmy PSVS: Ing. Václav Leitermann, tel. 724 530 884
• Mistr firmy PSVS: Martin Edl, tel. 601 394 409
Rovněž můžete kontaktovat zaměstnance odboru investic a správy majetku na tel. 251 08 15 31 nebo 251 08 15 13, email: investice@mestocernosice.cz.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku

z radnice

Z 48. jednání Rady města Černošice ze dne 21. 5. 2012
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• souhlasí se záměrem vyhlášení místního referenda o otázkách zastavitelnosti okrajových
území Černošic a územní rezervě pro silniční tunel a doporučuje zastupitelstvu schválit
tento záměr vyhlášení místního referenda;
• schvaluje ukončení smlouvy o spolupráci ze
dne 9. 7. 2003 s MANOLA VIDEO, s. r. o.,
s účinností k 31. 5. 2012 a uzavření nové
smlouvy o spolupráci s MANOLA VIDEO,
s. r. o., s účinností od 1. 6. 2012.

•

•

•
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice schvaluje rozdělení
výsledku hospodaření ZUŠ za rok 2011 ve výši
132.586,71 Kč dle návrhu ředitelky školy.
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• souhlasí
1. s vybudováním nového zemního kabelového vedení NN v Mánesově ulici v úseku od
ul. Husova k ul. Smetanova za následujících
podmínek:
- nově navržená rozvodná skříň na rohu ulic
Mánesova a Nerudova bude umístěna v linii
oplocení, nikoliv na pozemku města parc.
č. 1479,
- zůstane zachováno funkční veřejné osvětlení
v ulici i okolních oblastech,
- budou dodrženy podmínky pro užívání veřejného prostranství,
- realizace stavby bude koordinována s položením nového zemního kabelového vedení VO,
jehož investorem bude město;
2. s tím, že v koordinaci s realizací stavby bude
položeno nové zemní kabelové vedení mezi
ulicemi Husova a Nerudova, které zaručuje
propojení rozvodů VO v okolních ulicích, za
předběžně odhadnutou cenu 80.000 Kč;
• jmenuje společnou komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku „Veřejné osvětlení v ulici Komenského“ ve
složení: členové – p. Kořínek, pí Rendlová
a p. Procházka a náhradníci – p. Wolf,
p. Omáčka a pí Rosičová;
• souhlasí s uzavřením sml. o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce,
a. s., pro uložení kabelového vedení na pozemku parc. č. 2554 v obci a k. ú. Černošice
ve vlastnictví města Černošice za 9.000 Kč;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro
uložení kabelového vedení na pozemku parc.
č. 5627 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví
města Černošice za 43.200 Kč;
• souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky
Geodetické kanceláře Ing. Nedoma na vypracování geometrického plánu pro zaměření
a identifikaci pozemků v ulici Ukrajinská dosud vedených ve zjednodušené evidenci za
23.650 Kč (není plátce DPH);
• souhlasí se stavbou části oplocení pozemku
parc. č. 1292/1 ve Smetanově ulici o délce
2,6 m;
• nesouhlasí se stavbou garáží na pozemku
parc. č. 2639 v ulici Dr. Janského vzhledem

•

•

k tomu, že návrh není v souladu s platným
územním plánem;
souhlasí se stavebními úpravami RD č. p.
214 v Poštovní ul.; stavebními úpravami jsou
drobné dispoziční změny, výměna oken, úprava podlah;
souhlasí se změnou umístění technologické
jednotky základnové stanice mobilní komunikace na domě s pečovatelskou službou, a to
vně budovy za podmínky, že bude rovněž
instalována pohledová zástěna, která skryje
technologie při pohledu ze zahrady;
souhlasí s vybudováním nové přípojky el.
energie pro dům č. p. 405 v ulici Dr. Janského;
souhlasí s uzavřením dohody o zrušení věcného břemene spočívajícího v oprávnění chůze, příjezdů, odjezdů a parkování veškerých
dopravních prostředků na pozemku parc.
č. 2917/119 v k. ú. Černošice, kde byl vlastník jako povinný z věcného břemene a město Černošice jako oprávněné, a to proto, že
účel, pro který bylo věcné břemeno a jemu
odpovídající právo zřízeno, zanikl;
souhlasí s uzavřením dohody o ukončení
nájmu bytu č. 3 v domě č. p. 228 v Poštovní
ulici.

ÚSEK PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
A KOMUNIKACE
Rada města Černošice:
• přijímá Nadační příspěvek na posilovací
prvky pro seniory od společnosti COLMEX,
s. r. o., a ukládá vedoucímu odboru technických služeb vystavit objednávku na vybrané
posilovací prvky pro seniory;
• jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek k vypsanému výběrovému řízení „Školení manažer kurzu jakosti
a udržovací školení pro auditora“ v rámci projektu „Zlepšení kvality procesního řízení a strategického managementu města Černošice,
registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00083“
ve složení: pí Říhová, pí Chauturová, pí Hrabáková, pí Slabihoudková.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice schvaluje dodatek
č. 2 ke smlouvě o zajišťování tisku periodika IL,
kterým se upravuje cena za tisk IL na 21.700 Kč
bez DPH za jedno číslo;
MĚSTSKÁ POLICIE
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
předložené darovací smlouvy na benzínovou
elektrocentrálu SH 5500 pro Městskou policii
Černošice v ceně 14.399 Kč od p. Ruperta, p.
Štětiny a p. Krále.
RŮZNÉ
Rada města Černošice bere na vědomí zápis
ze 17. jednání komise sociální a pro péči o seniory ze dne 9. 5. 2012 a jmenuje členem komise
sociální a pro péči o seniory pí Houdkovou.

BODY PROGRAMU DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ
ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• schvaluje rozpočtová opatření č. 16, 18 a 19
a ukládá finančnímu odboru předložit ke
schválení zastupitelstvu rozpočtové opatření
č. 19, jehož povaha to vyžaduje;
• souhlasí
1. s nabídkou GRIDO, ARCHITEKTURA & DESIGN, s. r. o., na zpracování projektové dokumentace pro spojené územní a stavební
řízení na výstavbu sportovní haly u ZŠ Černošice - Mokropsy za 500.000 Kč bez DPH;
2. s rozpočtovým opatřením č. 17, kterým dojde k přesunu finančních prostředků z rezervy do kapitoly 3113, a doporučuje zastupitelstvu města toto rozpočtové opatření
projednat a schválit;
a ukládá finančnímu odboru předložit rozpočtové opatření č. 17 k projednání Zastupitelstvu
města.
• bere na vědomí, že byly splněny podmínky
plánovací smlouvy uzavřené mezi městem
Černošice a společností Prague Hills, s. r. o.,
dne 3. 3. 2011 a ukládá odboru investic
a správy majetku zabezpečit vrácení jistiny
100.000 Kč v souladu s podmínkami plánovací smlouvy;
• schvaluje na doporučení sociální komise vyplacení kompenzačního příspěvku 2.811 Kč
(žádost č.j. 19595/2012);
• jmenuje na základě výsledku konkursního řízení ředitelkou ZUŠ Černošice pí Plzákovou;
• bere na vědomí výsledek konkursního řízení
na funkci ředitelky MŠ Topolská, Černošice se
sídlem Topolská 518, Černošice ze dne 14. 5.
2012 a jmenuje na základě výsledku konkursního řízení pí Mandovou ředitelkou MŠ Topolská, Černošice s účinností od 1. 8. 2012;
• bere na vědomí výsledek konkursního řízení
na funkci ředitelky MŠ Karlická, Černošice se
sídlem Karlická 1170, Černošice ze dne 14. 5.
2012 a jmenuje na základě výsledku konkursního řízení pí Janovskou ředitelkou MŠ Karlická, Černošice s účinností od 1. 8. 2012;
• souhlasí s konáním závodu Genesis Bike
Praque dne 16. 6. 2012 za podmínky, že
bude vydáno souhlasné stanovisko Policie ČR
- DI, Praha-venkov Západ, Zborovská 13, 150
00 Praha 5, kladné vyjádření odboru dopravy
MěÚ Černošice Podskalská 19, Praha 2 a za
podmínky zachování pěšího provozu na lávce
do Lipenců po celou dobu konání závodu.

Z 49. mimořádného
jednání Rady
města Černošice
ze dne 31. 5. 2012
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice schvaluje dodatek
č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce
místních komunikací v Černošicích – I. etapa“
a ukládá starostovi tento dodatek podepsat.
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Z 50. jednání Rady města Černošice ze dne 4. 6. 2012
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• schvaluje rozdělení výsledku hospodaření ZŠ
Černošice za rok 2011 ve výši 33.247,52 Kč
v plné výši do rezervního fondu dle návrhu ředitele školy;
• souhlasí s čerpáním prostředků z investičního fondu ZUŠ ve výši 20.644 Kč dle žádosti
ředitelky školy;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 22;
• pověřuje vedoucí finančního odboru schvalováním rozpočtových opatření do částky
20.000 Kč včetně, a to přesun mezi položkami v rámci jednoho ODPA (závazného ukazatele rozpočtu).

•

•
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením
darovací smlouvy na přijetí daru ve výši 35.000 Kč
na nákup komunálního vysavače a na nákup a výsadbu veřejné zeleně ve městě Černošice.

•
•
•

ÚSEK PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
A KOMUNIKACE
Rada města Černošice:
• přijímá Dotaci na „Regály pro městskou
knihovnu, ev. č. KUL/POK/013693/2012“
od Středočeského kraje z Fondu kultury a obnovy památek – Podpora obecních knihoven;
• přijímá Dotaci na „Revitalizaci stromů na hřbitově, evidenční číslo: FŽP/ZŽP/013758/2012“
z Středočeského fondu životního prostředí
a zemědělství – Zkvalitnění životního prostředí.
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• souhlasí s cenovou nabídkou společnosti
ELTODO CITELUM, s. r. o., pro realizaci cca
50 m nového kabelového vedení pro veřejné
osvětlení vč. osvětlovacích bodů v části ulice
Malinová navazující na akci „Veřejné osvětlení v lokalitě Lada - střed“ za 56.116 Kč bez
DPH;
• nesouhlasí se snížením příspěvku na veřejnou technickou infrastrukturu v souvislosti se

•
•

•
•

•

stavbou RD o dvou bytových jednotkách na
pozemku parc. č. 1950 v Dobříšské ulici (rekreační chata se nepovažuje za bytovou jednotku určenou k trvalému bydlení; rada města
rozhodla o uzavírání plánovacích smluv týkajících se novostaveb rodinných domů v říjnu
2008 a toto usnesení neobsahuje žádné zohlednění stavebníků, kteří poskytovali příspěvky na infrastrukturu v minulých letech);
souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro uložení kabelového vedení
na pozemku parc. č. 2463, 2480 (PK 249/1)
a 2508/2 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice za 40.800 Kč;
souhlasí se změnou stavby uličního oplocení
pozemku parc. č. 1693/2 v Ostružinové ulici;
souhlasí s přístavbou RD č. p. 1831 (přístřešek) ve Slunečné ulici;
souhlasí se stavebními úpravami domu č. p.
31 v ulici U Vodárny;
souhlasí se změnou využití části přízemí RD
č. p. 1786 v Mokropeské ulici na prostory pro
fitness;
souhlasí se stavbou pergoly na pozemku
parc. č. 1781/1 v Táborské ulici;
souhlasí se stavbou garáže pro dva automobily na pozemku parc. č. 1156/9 v Husově
ulici;
souhlasí se stavbou zahradního domku na pozemku parc. č. 2263/1 v Klatovské ulici;
bere na vědomí informace o výběrovém řízení na provedení veřejného osvětlení v ulici
Komenského;
souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky
společnosti JIŘÍ MAJER-ELEKTRO na akci
„Veřejné osvětlení v ulici Komenského“ za celkovou cenu 965.510 Kč vč. DPH.

ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice souhlasí s nákupem licence programu Evidence hřbitova, používaného
ve zkušebním provozu, formou nákupu licence za
24.178 Kč vč. DPH od společnosti Triada, s. r. o.,
a schvaluje rozpočtové opatření č. 23.

MĚSTSKÁ POLICIE
Rada města Černošice schvaluje nákup a montáž zařízení pro provoz služebních vozidel MP na
LPG od společnosti AUTOmania, se sekvenčním
vstřikováním LPG za 22.950 Kč vč. DPH (kompletní cena pro 1 vozidlo) a pověřuje zástupce ředitele MP zajištěním montáže do vybraných vozidel
Škoda Fabia.
BODY PROGRAMU DODATEČNĚ NAVRŽENÉ
ČI UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• souhlasí s uzavřením Pojistné smlouvy pro
pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu
způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s.;
• schvaluje
1. dle § 102 odst. 2, písm. j) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, celkový počet zaměstnanců
zařazených do Městského úřadu Černošice
na 206 k 1. 7. 2012;
2. dle § 102 odst. 2, písm. o) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, nový Organizační řád Městského úřadu Černošice s účinností od 1. 7.
2012 dle přílohy č. 3 důvodové zprávy;
• souhlasí s nákupem komunálního vysavače
exkrementů HBB 25-1 GS od firmy Wampi za
40.356 Kč vč. DPH;
• souhlasí s čerpáním investičního fondu Mateřské školy Černošice, Karlická 1170 v celkové
výši 108.000 Kč dle žádosti ředitelky školy;
• schvaluje příspěvek Občanskému sdružení
Pro Všenory na uspořádání Svatojánských
slavností na Berounce v Dolních Mokropsech
na vyrovnání prokazatelného schodku příjmů
a výdajů po předložení vyúčtování celé akce
maximálně do však výše 15.000 Kč a v ostatních bodech dle smlouvy o grantech a rozpočtového opatření č. 20.

Z 15. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne 31. 5. 2012
Zastupitelstvo města Černošice:
• souhlasí se záměrem vyhlášení místního referenda o otázce zastavitelnosti okrajových
území Černošic a ukládá T. Hlaváčkovi, členu rady města, předložit zastupitelstvu návrh
na vyhlášení místního referenda v souladu se
zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů;
• neodsouhlasilo záměr vyhlášení místního
referenda o otázce územní rezervy pro silniční tunel;
• schvaluje rozpočtová opatření č. 15 (část)
a 19;
• bere na vědomí požadavky pana **********
vč. návrhu na koupi části pozemku parc.
č. 2815/1 v k. ú. Černošice o výměře cca
500 m2 za cenu 2.000 Kč/m2 a konstatuje,
že minimální nabídková cena je 3.000 Kč/m2
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a pověřuje Š. Hradilka, aby jednal s panem
********** v souladu s tímto usnesením;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 21; uzavření kupní smlouvy o koupi pozemků parc.
č. 110/9, parc. č. 2295/4 a parc.
č. 2326/8, všechny v k. ú. Černošice o celkové rozloze 2.142 m2 za cenu 40.000 Kč
od pana ********** ;
• pověřuje pověřuje členy zastupitelstva města V. Goldovou a P. Recha přijímáním prohlášení o uzavření manželství v souladu s § 4
odst.1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve
znění pozdějších předpisů.

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 schůzí rady města a zastupitelstva připravila
Dana Jakešová, editorka IL.

z radnice

Představujeme Městský úřad Černošice
Odbor obecní živnostenský úřad – 2. část
Provozovny
Provozovna je prostor, ve kterém je živnost provozována. Podnikatel je povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně oznámit
předem živnostenskému úřadu – s výjimkou mobilních provozoven (tj. přemístitelná provozovna,
která není umístěna na jednom místě po dobu
delší než 3 měsíce) a automatů. Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké
adrese lze vypořádat jeho případné závazky. Zápis provozovny do živnostenského rejstříku není
zpoplatněn.
Podnikatel je povinen zajistit, aby provozovna
byla způsobilá pro provozování živnosti podle
zvláštních právních předpisů a byla řádně označena. Pro každou provozovnu musí být ustanovena osoba odpovědná za činnost provozovny.
Označení provozovny
Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně
označena obchodní firmou nebo názvem nebo
jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby (IČO) a identifikačním číslem provozovny (IČP). Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo
místě podnikání. Provozovna určená pro prodej
zboží nebo poskytování služeb musí být označena také jménem a příjmením osoby odpovědné
za činnost provozovny, prodejní nebo provozní
dobou a kategorií a třídou u ubytovacího zařízení
poskytujícího přechodné ubytování.
Výpis z živnostenského rejstříku
Podnikáte-li a potřebujete např. do výběrového
řízení výpis z živnostenského rejstříku, živnosten-

ský úřad vám výpis vydá. Stejně tak vám vydáme
výpis na jiného podnikatele, neboť živnostenský
rejstřík je veřejným seznamem, pouze zde nejsou
uvedena rodná čísla a uložené pokuty. Správní
poplatek za 1 stranu činí 20 Kč.
Kontrolní činnost
Živnostenský úřad kontroluje především dodržování živnostenského zákona, ale i zákonů souvisejících, a to v celém správním obvodu, kterým
je okres Praha-západ. Kontroly jsou prováděny
v živnostenských provozovnách, bez ohlášení,
kontrolní pracovníci se prokazují průkazem. Kontroly jsou v některých případech koordinovány
s Českou obchodní inspekcí nebo s Policií ČR
a prováděny společně s těmito orgány. V odůvodněných případech se kontrola uskuteční na pracovišti živnostenského úřadu. Kontrola zaměřená
na neoprávněné podnikání (podnikání bez živnostenského oprávnění) může být i podkladem pro
budoucí trestní řízení.
Jednotné kontaktní místo
Toto specializované pracoviště v rámci obecního živnostenského úřadu jako dalších 14 v České
republice poskytuje informace, jakým způsobem
je možno začít podnikat v jiných státech Evropské
unie, jaké formality je nutno splnit při přeshraničním krátkodobém poskytování služeb nebo v případě tzv. usazení, tedy zřízení podniku v zahraničí. Je zde možno získat informace nejen z oblasti
živnostenského podnikání, ale i z jiných oborů,
např. zřízení nestátního zdravotnického zařízení.
Informace je možno získat osobně nebo písemně
na adrese jkm@mestocernosice.cz, a to i v angličtině. Poskytování informací je bezplatné.

Evidence zemědělských podnikatelů
Jedná se o evidenci a vydávání osvědčení podle zákona o zemědělství. Zemědělský podnikatel
má povinnost se zaevidovat u obecního úřadu
obce s rozšířenou působností příslušného podle
místa trvalého pobytu u fyzické osoby nebo sídla
u právnické osoby.
Zemědělský podnikatel je zaevidován na základě žádosti bez dalších podmínek. Správní poplatek za zápis do evidence činí 1.000 Kč.
Czech POINT
Toto pracoviště v rámci odboru obecní živnostenský úřad poskytuje zájemcům následující
služby:
• Výpis z Katastru nemovitostí
• Výpis z Obchodního rejstříku
• Výpis z Živnostenského rejstříku
• Výpis z Rejstříku trestů
• Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů
• Výpis z bodového hodnocení řidiče
• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
• Podání do registru účastníků provozu modulu
autovraků ISOH
• Výpis z insolvenčního rejstříku
• Datové schránky
• Autorizovaná konverze dokumentů
• Legalizace a vidimace (ověřování listin a podpisů)
Formuláře živnostenského úřadu jsou k dispozici na webových stránkách města, při osobní
návštěvě živnostenského úřadu není nutné tyto
formuláře předem vyplňovat, vyplníme je za Vás
elektronicky, Vy si údaje jen zkontrolujete a formulář podepíšete. Podání je možno učinit i elektronicky postupem uveřejněným na www.rzp.cz
– elektronické podání, podmínkou je připojení
uznávaného elektronického podpisu.
Hana Vyhnalová
vedoucí odboru obecní živnostenský úřad
zivnostensky@mestocernosice.cz

Elektrické spotřebiče nepatří do popelnice
V letošním roce město Černošice uzavřelo smlouvu o zpětném odběru elektrozařízení s firmou
Asekol a Elektrowin. Tyto firmy nám dodaly zařízení na sběr a uskladnění vyřazeného elektrozařízení – viz foto.
Použité domácí elektrospotřebiče, nářadí a nástroje jsou tzv. zpětně odebíraným elektrozařízením. Občané je mohou zcela zdarma odevzdat na
sběrném místě v areálu technických služeb v pondělí a ve středu od 7.00 do 17.00 a v sobotu od
8.00 do 12.00. Elektrozařízení lze též odevzdat
přímo v prodejně při nákupu modernějšího domácího pomocníka, tzv. „vyměnit staré za nové“.

Zpětně odebrané zařízení musí obsahovat
všechny základní součásti, které činí spotřebič
spotřebičem.
S vyřazenými domácími spotřebiči a nástroji,
jako jsou pračky, chladničky, zahradní sekačky či
kuchyňské roboty, se donedávna nakládalo jako
s běžným odpadem. Nový zákon o odpadech,
který u nás začal platit v srpnu loňského roku,
ale umožnil domácí spotřebiče z běžného odpadového režimu vyjmout. Pro občany to znamená
možnost nejen snáze chránit životní prostředí, ale
také ušetřit peníze.
Zpětně se odebírá každé elektrické nebo
elektronické zařízení určené pro
FOTO: MěÚ Černošice použití v domácnosti, tedy jak
od občanů, tak i od podnikajících právnických nebo fyzických
osob. Podnikatelské subjekty
mají právo po obsluze sběrného
místa požadovat potvrzení o předání elektrozařízení ke zpětnému
odběru (zákon č. 185/2001 Sb.,
o odpadech v platném znění,
§ 38, odst. 7).
Renáta Petelíková,
vedoucí odboru technických
-- Staré elektrospotřebiče odevzdávejte do technických služeb. -služeb

FOTO: MěÚ Černošice

-- Město uvažuje o pořízení kontejneru na šatstvo. --

5 tun oblečení
pro Diakonii Broumov
Při jarní akci humanitární sbírky pro OS Diakonie
Broumov, která se konala ve dnech 8.–9. 6. 2012,
bylo sebráno rekordních 5 tun materiální pomoci.
Pro zajímavost v roce 2008 to byly 2 tuny, 2009
– 4,2 tuny, 2010 – 4,5 tun a v roce 2011 – 5,6 tun
materiální pomoci při jarní i podzimní akci.
Město Černošice uvažuje o stacionárním kontejneru, který by byl přístupný celoročně. Vše je v jednání. O výsledku jednání budeme včas informovat.
Neznamená to však, že bychom přestali organizovat jarní a podzimní sbírky, byla by velká škoda tuto
dnes již zavedenou akci rušit.
Děkujeme všem občanům, kteří se sbírky zúčastnili, a tím pomohli potřebným lidem.
Milena Paříková, členka rady města
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z vašich reakcí

Nesouhlasím se zvýšením daně z nemovitostí
Vážený pane starosto, vážené zastupitelstvo, píši
vám, neboť defenestrace vzhledem k výši oken na
černošickém městském úřadě by nepřinesla patřičný efekt.
Když jsem otevřela dopis a přečetla si výši daně
z nemovitostí na rok 2012, která se nám zvedla
z 2.894 Kč na 7.031 Kč, pojal mě vztek. Vybavila se mi slova jako lichva, nemorálnost, občanské
vydírání a neschopnost. A pak také to, že naše
současné vedení dává ránu pod pás občanské
společnosti a pospolitosti. Nevíme jak na to, občane zaplať to!!! Měla jsem pocit, že se naše zastupitelstvo zbláznilo. Čekala jsem zvýšení daně, ale
jaksi jsem nezachytila, že naše slavné krásné město nám hned nasolí tu nejvyšší daň, která je v této
zemi možná a má ji /pokud jsem dostala správnou
informaci/ pět měst! Daň, kterou žádné jiné město či obec ve Středočeském kraji nemá!!! Ani naši
sousedé v Dobřichovicích, Všenorech, Řevnicích,
ani v Jevanech, Průhonicích a dalších upravených
městech. Daň, kterou si dovedu představit v Praze1, Karlových Varech, či Českém Krumlově, daň,
za kterou člověk žije v kulturním, kultivovaném
a luxusním městě. Za co a na co u nás? Na „velký třesk“ – rekonstrukci ulic? Žijeme tu v luxusním
městě s kvalitním zázemím? Já tedy ne. Pro ilustraci

posílám úsek mé každodenní cesty na vlak. Žijeme tu
v nádherné přírodě, na tom
však město zásluhu nemá
a tento potenciál se mu zatím bohužel daří nesmyslnou
výstavbou spíše ničit. Je rozumné se tak rozmáchnout
právě v době krize, kdy se na
nás valí zvýšení daní ze všech
stran, kdy se snižují státní
rozpočty, kde se dá? Občane, zaplať to! Nesouhlasím
s tím a přijde mi to nemorálFOTO: autorka
ní hlavně vůči lidem, kteří tu
žijí třicet a padesát let a vůči
-- Za co platíme nejvyšší možnou daň z nemovitostí? -starším lidem. Úleva, kterou
vyšší a správce Vám řekl, že vybírá na výměnu běměsto nabízí, mi připadá
hounů na schodišti ve třetím patře?
směšná. Pro dvě osoby nad 65 let. Co mladí lidé,
Nesouhlasím s nejvyšší možnou daní z nemovirodiny s dětmi, lidé, kteří tu žijí léta? Lidé středního
tosti a žádám zastupitelstvo a pana starostu, aby od
věku. Ti mají kapsy bezedné? A proč na to doplápříštího roku daň snížili z nejvyššího stupně 5 na
cejí právě ti, kteří léta udržují nádherné staré velké
rozumnou odpovídající výši, což je v jejich kompevily s velkými pozemky – to, co dává Černošicím
tenci a mohou tak učinit.
neopakovatelného ducha?
S pozdravem
Už se Vám, pane starosto, stalo, že jste se po
Markéta Mališová
roce vrátil do stejného hotelu a cena byla o 150 %

Stanovisko ODS Černošice ke zvyšování poplatků
ODS Černošice pozorně sleduje činnost současného vedení města, především pak pana starosty Kořínka a paní místostarostky Göttelové, kteří se opírají
o absolutní většinu volebního uskupení Věcí Černošických v zastupitelstvu.
Po téměř dvou letech jejich neomezeného vládnutí
jsme čím dál tím víc přesvědčeni o tom, že svoji roli
nezvládají. V tomto našem přesvědčení nás utvrzuje
jejich neschopnost získávat finanční prostředky na
provoz a další rozvoj města z vnějších zdrojů. Uchylují
se proto k tomu nejjednoduššímu řešení – vytahat

peníze z našich kapes. Odhlasovali více než dvojnásobné zvýšení daně z nemovitostí, ze které chtějí
financovat nedomyšlenou a diskutabilní akci „Velký
třesk“, která navíc zadluží město na mnoho let dopředu.
Černošice mají jednu z nejvyšších cen vodného
a stočného v regionu Praha-západ a to přesto, že má
město vlastní zdroje vody a investovalo do nákladného systému měření a optimalizace zdrojů pitné vody.
Navíc od každého nového stavebníka vybírá poplatek
na rozvoj sítí!

Reakce za město
K demokracii jistě patří opoziční kritika a vítáme ji, jen
bychom si přáli, aby byla konstruktivnější a neobsahovala nepravdivé informace. K vysloveným výtkám:
Prostředky z vnějších zdrojů – Přestože evropské
programy již končí, podařilo se nám získat dotace na
rekonstrukci Komenského ulice (9,5 mil. Kč), na dostavbu tras pro místní cyklodopravu (13,9 mil. Kč) a na
dobudování autobusových zastávek (1,7 mil. Kč). Dále
jsme získali jednorázovou investiční dotaci na rekonstrukci vybraných komunikací v roce 2012 (10 mil. Kč),
dotaci na rekonstrukci Puškinovy ulice (0,4 mil. Kč),
na obnovu zeleně na městských hřbitovech (0,3 mil.
Kč), menší dotace na dovybavení městské knihovny aj.
Máme připravené žádosti o dotaci na rekonstrukci čistírny odpadních vod a na stavbu tělocvičny/sportovní
haly, které budou podány, jakmile bude otevřen odpovídající dotační program (na okraj – není zřejmé, proč
o dotaci na ČOV včas nepožádalo město v minulých
letech, dokud bylo kam žádost podat). Podařilo se nám
také získat významné příspěvky několika soukromých
subjektů – na dětská hřiště, městskou zeleň, technické vybavení města aj. Situaci města komplikuje, že se
vlivem krize snižují daňové příjmy rozdělované státem
a také příspěvek na výkon státní správy. V tomto ohledu jsme aktivně na úrovni parlamentu podpořili přijetí
10

Chystá se zvýšení ceny za svoz komunálního odpadu. Její výše je dána především nesmyslným systémem vybírání poplatku za osobu a ne podle vyprodukovaného množství. Proč tedy vlastně odpad třídit?
A co poplatky za psy?
ODS Černošice je přesvědčena, že finanční zátěž
občanů již překročila únosnou míru a zásadně nesouhlasí s přístupem zastupitelstva k řešení financování provozu a rozvoje našeho města.
Jindřich Vodička
předseda místního sdružení ODS Černošice

novely zákona o rozpočtovém určení daní, která by
měla pro Černošice přinést až 13 mil. Kč ročně navíc
a jejíž schválení se nyní jeví jako velmi pravděpodobné,
a v jednání s ministerstvem vnitra usilujeme o navýšení
příspěvku na výkon státní správy, který dnes po dvojím
(celorepublikovém) snížení neodpovídá rozsahu požadovaných činností.
Vodné a stočné – Vodné a stočné bylo nově stanoveno od 1. 5. 2011, a to v souladu se zákonem na
základě nákladů vykázaných provozovatelem sítě. Od
1. 1. 2012 se cena mírně změnila pouze vlivem zvýšení
DPH z 10 na 14 % (na výsledných 80,07 Kč/m3), čistý
příjem města zůstává beze změny. Výsledná cena není
nijak výjimečně vysoká, odpovídá ceně v řadě jiných
obcí a měst.
Velký třesk – podrobné zdůvodnění bylo opakovaně zveřejněno, věc náležitě projednána a schválena
zastupitelstvem, těší se podpoře a zájmu veřejnosti.
Paradoxní je, že na zasedání zastupitelstva 1. 12. 2011
záměr a obezřetný postup města (ač pro všechny poněkud překvapivě) podpořil i sám pan Vodička. Podrobné informace k celému projektu jsou k dispozici
na webu (v sekci Projekty).
Zvyšování poplatků – NENÍ PRAVDA, že se chystá
zvýšení ceny za svoz komunálního odpadu (přestože
nám to novela zákona umožňuje), a nepřipravujeme
změnu ani u poplatků za psy.
Filip Kořínek

Vodné a stočné v dalších obcích prozovaných firmou AquaConsult
Dobřichovice
67,51
Dobřichovice II
72,29
Lety
72,29
Karlík
72,29
Všenory
69,40
Kosoř
73,81
Líšnice
81,05
Řevnice
64,68
Černošice
80,07
Výběr dalších obcí v kraji, které také mají
vodné a stočné cca 80 Kč a více
Beroun
82,88
Březová-Oleško
109,90
Bubovice
82,88
Český Brod
79,84
Hořovice
82,88
Hýskov
87,14
Chrustenice
88,35
Chřášťany
87,55
Karlštejn
82,65
Králův Dvůr
82,88
Křenice
104,98
Mníšek p. Brdy
79,08
Nupaky
96,78
Ohrobec
103,66
Otročiněves
84,43
Vysoký Újezd
88,79
Zdice
82,88

z historie

Černošické pouti
Černošický rodák Dr. Lubomír Čížek a paní Šmidlíková vyprávěli o slavné černošické pouti pokaždé s nadšením.
Konala se vždy první neděli po 15. srpnu. Od
železničního přejezdu po obou stranách ulice
směrem k Mokropsům i k Solopiskům byly stánky
s pouťovým zbožím, cukrovím, tureckým medem,
perníky a v zahradě hotelu Slánka (dnes tam stojí
samoobsluha) byly kolotoče a střelnice. To přijel
-- Kolotoče stávaly tam, kde je dnes zimní stadion. -rok co rok se svými atrakcemi pan Doubrava z
Hostomic. Nejdřív starý pán, později syn s mankolotoče, projet dvě kola, a když
želkou a nakonec synův syn a vypomáhali u kolotočů a střelnic. Na místě,
se blížil pan Doubrava s kasou,
kde je dnes zimní stadion, rozložil svůj stan kouzelník a iluzionista Keller.
rychle seskočit. Ceny za svezení
Není divu, že se na tuto událost těšili mladí i staří a dlouho po pouti si vyv autě, na koni či prasátku byly
právěli pouťové zážitky. Ty nejvíce vzrušující byly z pouťových bálů, které
jednotné, jen „káča“ byla dražší.
-- Pouť milují hlavně děti. -nejednou skončily pěstní výměnou názorů mezi místními mládenci a siláky
Do té si sedli dva a kolečkem ji
z okolních obcí, hlavně z Kosoře. Při těchto sporech musel často zasaroztočili kolem osy, a to vše za jízdy kolotoče. To bylo o čem vyprávět
hovat místní policajt pan Dolejš (zahynul v koncentračním táboře). Vznikl
a vzpomínat na hodně dlouho. Ti starší mládenci zase kupovali svým děvi bojový pokřik:
čatům „Srdce z lásky“ nebo vystřelili růži.
„Kosořáci kudly ven, my se vás bát nebudem.
Dnešní pouť známe u kostela a i ty atrakce jsou jiné. Ta letošní prý bude
Hej hip, hej šic, my jsme kluci z Černošic.“
ještě jiná. Inspirace se hledá právě v historii.
Později se pouť přestěhovala tam, kde je dnes zimní stadion, ale to děMilena Křížová, FOTO: archiv autorky
tem nevadilo, pořád se těšily. To bylo dobrodružství naskočit do rozjetého
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Černošická mariánská pouť 2012 – program
sobota 11. 8.

DOPROVODNÉ UDÁLOSTI,
AKCE, KONTEMPLACE

KAZÍN, před hotelem, pod kaštany
8 h ............ Farmářské trhy
10 h............. Loutky bez hranic, O ptáku Ohniváku

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
bude otevřený po celý den

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
10.30 h........ Ranní chvály, zahájení mariánské poutě
společnou modlitbou
18 h............. Verner Collegium, koncert
ZAHRADA, vila Tišnovských, Karlštejnská 259
11 h............. Přivítání mariánské poutě v Černošicích: pan Filip Kořínek a paní Daniela
Göttelová
	Boží požehnání celé pouti pátera Zdeňka
Skalického
po zahájení.... Cirkus Anpu, divadelní cirkus pro
všechny: klaun, žonglér, krotitel, hadí žena
i všechna zvířata žijí v tak trochu jiném
cirkusovém světě
12 h a dále.... žonglovací dílna, Sacra Circus
13 h............. Chorus Angelus, dětský pěvecký sbor
13.30 h........ Sacra Circus, Krotitel Rodolfo, klaunerie
a žonglování, rekvizity i herci létají vzduchem
14 h a dále.... žonglovací dílna, Sacra Circus
15 h . .......... Mifun a Jana Vébrová, dětský sbor,
písničkářka a akordeonistka
15.30 h........ Barbora Hurťáková, lidové písně za
doprovodu harfy
16 h ............ Pramínek, černošický folklorní soubor
Marcely Látalové
HUDEBNÍ SCÉNA U CLUB KINA, Fügnerova ulice
16.30 h........ Wunder Bar Band, jazz-funk zhudebnění
románu H. Hesseho Stepní vlk
17.30 h......... Alotrium, historický šerm
19.30 h........ Vltava, koncert originální legendy 90. let,
poprvé v Černošicích
21.30 h......... Vepřové komety, koncert funk-rock´n´roll kapely
22.30 h........ Timudej, koncert oblíbené formace, která
vznikla v roce 1995 v Černošicích
CLUB KINO, noční program
24 h............. Dj Saku, funky, breakbeat
1.30 h.......... Dj Rendy, electro-swing, house

SÁL SOKOLOVNY 10 h–19 h
výstava 110 let školy v Černošicích (historie školy a třídní fotografie z let 1902–2012)
VILA TIŠNOVSKÝCH
volný přístup do interiéru celé vily, prohlídka od sklepa
až na půdu včetně prosklené kupole s výhledem na
Černošice, od 20.30 h bude kupole vily osvětlena

NEDĚLE 12. 8.
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
10.30 h........Poutní mše svatá
18 h.............Mariánské nešpory
ZAHRADA, vila Tišnovských, Karlštejnská 259
10 h ............TEArTR Rajdo, Karkulka Červená,
pohádka lehce rakvičkově zpracovaná
11 h a dále....Divadlo Anpu, Chambre Sépareé, čtyřminutová pohádka pro jedno dítě nebo
čtyřminutový erotický kabaret pro jednoho
dospělého
13 h.............Sbor Církve bratrské, hudební vystoupení
14 h . ...........Nevers, šermířské vystoupení
15 h.............Černošický kabaret (Slováček, Altmannová, Capko, Kocourek, Slováčková
a další): Jan Neruda „Romance o Karlu IV.“
17 h.............Swing Cabinet a Karolína Kamberská,
koncert
HUDEBNÍ SCÉNA U CLUB KINA, Fügnerova ulice
12 h.............Střídmé opojení, sbor farnosti Radotín
16 h.............Václav Koubek, koncert písničkáře,
harmonikáře, spisovatele, herce, filmaře,
cestovatele

VÝSTAVY V BYTECH VILY TIŠNOVSKÝCH
1. patro – Architektonické návrhy rekonstrukce
a přístavby vily Tišnovských
1. patro – Logo Černošic, návrhy studentů VOŠ umění
a reklamy Orange Factory
2. patro, chodba a schodiště – Černošičtí výtvarníci,
výstava volného umění, vztahující se k prostoru vily
Tišnovských
ZAHRADA VILY TIŠNOVSKÝCH
doprovodný program denně od 11 do 19 hodin
žonglování, střelba kuší, výtvarná dílna Barky Zichové
35 Kakají – hry pro děti a pro teenagery, chill-out
stánek se stolními fotbálky, posezením a drobným
občerstvením; soutěže a další aktivity (slackline, lightshow, workshopy, sumo-obleky apod.)
Pod stromem věštírna
V ohrádce ovce a poníci
Le Petit Cheval, divadelní fotoateliér Vandy Hybnerové
Okouzlující vstupy k radostným vodám Švarcavy
Pierriho skládácí lehátka a Cidre Premier Kliment
Nápoje a pochutiny
Mamma Coffee
čajovna Cherubín a další
PARKOVIŠTĚ KARLŠTEJNSKÁ, RIEGROVA A OKOLÍ
střelnice s růžemi, řetízkový kolotoč, lodičky – houpačky,
stánky s občerstvujícím jídlem a pitím, řemeslné stánky,
perníky, drobnosti, točená zmrzlina, cukrová vata aj.
SPORTPARK BEROUNKA
pouťové zábavné atrakce rodiny Janečkových
11
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Na letošní pouť přijede také Le Petit Cheval,
pojízdný fotografický ateliér Vandy Hybnerové
FOTO: Le Petit Cheval

-- Na památku si můžete nechat udělat
vlastní dobovou fotografii. --

Magie, iluze, světlo a koník… Na okamžik
nebo dva se můžete stát kýmkoliv si budete přát... Toulavý fotoateliér, proplouvající
a potloukající se mezi městy, městečky, lidmi
a jejich příběhy, vás vtáhne do neopakovatelného a ojedinělého zážitku z fotografování
a všeho okouzlujícího kolem… Odnesete si
domů, chvilku po fotografování, svoji zažloutlou
zarámovanou fotografii, která se zrodí
za paravánem při doprovodu tajemných zvuků…
Ocitnete se ve světě zašlých zrcadel, kostýmů a sametu, cylindrů, rukaviček a krajkových slunečníků. Pohltí vás francouzské
šansony, jako liana vás ovine vůně znamenité kávy…
Theaterphotoatelier Le Petit Cheval aneb

Divadelní fotoateliér Koník vám nabídne
oživlé staré fotografie, prastaré příběhy,
jichž se lehce můžete stát nedílnou součástí… vyberete si svůj minulý život a ten – bude
zaznamenán pro život budoucí.
Upozornění! To, co se odehrává po
vstupu do ateliéru, zůstává zčásti zahaleno tajemstvím. Často se pak stává, že se
události vyvinou zcela neočekávaným směrem…
Vstupte, vstupte! Nenechte se pobízet!
Jako pěknou památku a milou vzpomínku
z Černošické mariánské pouti si odnesete
originální divadelní portrét nebo rodinnou
fotografii v retro stylu, třeba i s ovcí nebo
poníkem.
zdroj: petitcheval.nafoceno.cz

Setkání generací
Stejně jako pro loňské oslavy školy v Mokropsech, i v případě 110. výročí školy v Komenského
ulici vznikla výstava archiválií, kronik a dobových
fotografií. Archiváři z Dobřichovic byli nadšeni
a rádi se opět zapojili do příprav. Stejně jako
paní Milena Křížová, Renata Horešovská a další
pamětníci z Černošic.
„A pak přišel fotograf Petr Kubín s nápadem zaznamenat a uspořádat třídní fotografie a chronologicky je seřadit od nejstarších ročníků a uskutečnit jejich výstavu. Protože my i naši rodiče
a celé naše rodiny jsme tuto školu navštěvovali,
začali jsme oslovovat další a osobně si půjčovat
obrázky k ofotografování. Nejprve po známých,
pak jsme vyzývali v Informačním listu. Vypůjčené
obrázky Petr Kubín obětavě fotografoval, zvětšoval. Věnoval tomu neuvěřitelně času,“ vypráví paní
Renata Horešovská.
Současně vznikla myšlenka třídní skupiny
s učiteli popisovat jmény a to byl nejtěžší oříšek.
Tento úžasný nápad Petra Kubína se všichni organizátoři oslav snažili podporovat a pomoci při
jeho realizaci. Například častými návštěvami
dobřichovického archivu, kde hledali ve školních
kronikách a výkazech a dalších materiálech týkajících se školy. „Ze získaných informací jsem
doplňovala zajímavosti do almanachu a jména na
fotografiích, pomocí lupy pátrala po rodinných
podobách... A pak jsem si v rodinách ověřovala
pravdivost svého počínání. Současné paní učitelky byly nápomocny k určování a seřazení obrázků
novějších ročníků,“ popisuje paní Horešovská,
jak vznikala opravdu jedinečná výstava třídních
fotografií. „Všude se nám ale nepodařilo dát kompletně jména dohromady, nebylo to v našich silách ani možnostech. A tak měl zase Petr Kubín
nápad, aby se lidé na výstavě zapojili a doplnili,
popřípadě opravili chybné údaje. Tak spoluprací
nás všech starších i mladších a nakonec i občanů vznikl myslím dost unikátní soubor.“
Ze zápisů v sešitě a rozhovorů na výstavě vyplynulo, že celá snaha a její výsledek byl úspěšný.
Jistě by byla škoda, aby se v tom nepokračovalo.
Na výstavě byl zveřejněn kontakt na Petra Kubína
a někteří lidé už nabídli další materiály.
A úspěch výstavy šel ještě dále. „Této příleži12

FOTO: Petr Kubín
-- Mnozí na fotkách poznali sami sebe. --

tosti využili k setkání nebo získání kontaktů dokonce lidé žijící léta v cizině – lidé žijící v Americe
se spolužákem žijícím ve Švýcarsku. Nacházeli
se tu příbuzní i minulé generace rodin. Rozhodně
to nebyla pouze výstava obrázků, ale měla hlubší
lidský smysl, byla příspěvkem k bližšímu poznání
a vztahu lidí vzájemně,“ říká Renata Horešovská.
Takové akce mají jistě velký význam.

A jaký bude další osud tohoto jedinečného
souboru fotografií? Výstava bude pokračovat.
Tentokrát bude k vidění ve dnech 11. a 12. 8.
během Černošické mariánské pouti v sále Sokolovny.
Dana Jakešová, editorka IL

Oslavili jsme 110. výročí založení školy
Na začátku června jsme oslavili 110. výročí výstavby školy v Komenského ulici. Počasí nám
přálo. Celé odpoledne proběhlo jako zahradní
slavnost. Všichni si užili vystoupení dětí a na závěr ho ocenili mohutným potleskem. Maminky
a babičky napekly spoustu dobrot a děti připravily malý jarmárek s cukrářstvím, hokynářstvím
a hračkářstvím. Během odpoledne hořel oheň,
k dispozici byly buřtíky a nápoje. Návštěvníci
mohli napsat vzkazy či zprávy pro generace budoucí, které byly uloženy do časové schránky
a zapečetěny panem ředitelem Zdeňkem Mouchou.
V tělocvičně školy byla instalována zajímavá
výstava dobových i současných fotografií tříd-

ních kolektivů, která byla doplněna kopiemi
z původních kronik školy a jinými archiváliemi.
Pro zájemce byla připravena přednáška o historii školy. Poděkování patří panu Kubínovi,
paní Horešovské, paní Křížové a archivářům
ze státního oblastního archivu Praha-západ
a dále všem dobrovolníkům, kteří se na přípravě výstavy a přednášky podíleli. Dále bychom
rády poděkovaly panu Barchánkovi za zapůjčení pódia a městu Černošice za poskytnutí
stánků a technického zázemí. Akce se velmi
vydařila. Všichni odcházeli náramně spokojeni.
Tak zase za 50 let!
Jana Sticzayová a Iveta Radová
pedagogové ZŠ Černošice
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Dětský sbor Mifun slaví narozeniny
FOTO: archiv
archiv Mifun
FOTO:
Mifun

přípravy na další zahraniční turné, tentokrát do Francie.

Pohled zpět
A co je vlastně Mifun? V září 2011
skupinka dětí s chutí zpívat, dnes už
sbor, čítající desítky členů s vlastními
hudebními projekty. Prvním z nich byl
jazzový muzikál „Baltazar“. Sbor Mifun
ho nastudoval a uvedl společně s jeho
autorem Stanislavem Poslušným
a pražskými sólistkami.
Od jara sbor pracoval na programu
pro festival „Jazz Černošice“, kde se
představil s francouzským muzikantem
-- V červnu vyjel sbor na koncertní zájezd do Německa. -- Arnaudem Mathieu a skupinou Steak
House Orchestra.
Takřka na výročí svých prvních narozenin zaV polovině června vyjel sbor Mifun na konzpívá dětský sbor Mifun na tradiční Černošické
certní zájezd do německého Poppenhausenu
mariánské pouti. Bude to v sobotu 11. 8. od 15
a navázal výměnu s místním dětským sborem.
hodin a vystoupíme společně s písničkářkou
Tentokrát představil program složený z českých
a harmonikářkou Janou Vébrovou.
lidových písní a převážně duchovní hudby. Také
V srpnu máme krátké soustředění a pak zajsme si prohlédli historické město Fulda a okolní
čne nový školní rok. Zkoušky každý týden a o vípřírodu. A díky ubytování v místních rodinách si
kendech, sem tam speciální workshopy s dalšíověřili své jazykové schopnosti.
mi zpěváky a muzikanty. A nové projekty.
Líbí se vám, co děláme? Neváhejte a od září
Jeden z nich chystáme na letošní advent spopřihlaste vaše děti do našeho sboru.
lečně s finalistkou SuperStar Leonou Černou
Kontakt: Jiří Polívka, tel: 723 043 985, jpoliva jinými zajímavými hosty. A už nyní se rozbíhají
Jiří Polívka
ka@centrum.cz

Setkání s jubilanty
Odbor Dům s pečovatelskou službou ve spolupráci se sociální komisí připravil pro jubilanty, kteří v letošním roce oslavili či teprve oslaví
osmdesát, osmdesátpět, devadesát a více let,
slavnostní odpoledne. Setkání všech dříve narozených se uskutečnilo 20. června ve společenské místnosti DPS. Pozvání přijalo bezmála 40
oslavenců, pro které bylo připraveno pohoštění
a kulturní program. V úvodu zaznělo několik českých písní v podání dětského pěveckého sboru
Chorus Angelus. Nemohl chybět ani slavnostní
přípitek, kde si všichni oslavenci popřáli „na
zdraví“ a mnoho štěstí do dalších let. Na závěr
odpoledne paní místostarostka Daniela Götttelová s ostatními členy sociální komise předali jubilantům drobné dárky. Celou oslavu provázela
příjemná a přátelská nálada, a tak nebylo divu,
že se oslavencům nechtělo domů.
Těm, kteří se setkání nemohli zúčastnit, blahopřejeme touto cestou k významnému životnímu jubileu.
Miroslav Strejček, vedoucí odboru DPS
FOTO: MěÚ Černošice

Výlety v září: Jihlava a Pelhřimov
FOTO: MěÚ Černošice

potřebných věcí vykouzlil seniorům úsměv na tváři po celý
zbytek slunečného dne. Po
dostatečně dlouhé procházce
mezi stánky jsme navštívili místní
medvědárium, kde jsme se pokochali pohledem na medvědy
Vojtu, Kubu a Matěje. Po malém
odpočinku u kávy a palačinky
následovala cesta zpět domů.

Jihlava a Pelhřimov
V úterý 18. září 2012 pořádáme další výlet. Tentokrát se podíváme na Vysočinu, konkrétně
-- Na podzim jsou pro seniory připraveny dva výlety. -do Jihlavy, kde bude možnost
Černošičtí senioři se podívali do Tábora, Písku
navštívit zoologickou zahradu,
a Berouna. A v září se chystají do Jihlavy a Pelvyhlídkovou věž kostela sv. Jakuba Většího,
hřimova. Tyto výlety pro seniory pořádá odbor
Jihlavské podzemí a náměstí. Při zpáteční cesDům s pečovatelskou službou.
tě se zastavíme v Pelhřimově, kde naším cílem
bude prohlídka náměstí a Muzea rekordů a kuVýlet do Tábora a Písku
riozit.
První výlet roku 2012 se uskutečnil 31. květOdjezd autobusu je v 7.45 z parkoviště od
na. Po odjezdu z Černošic následovala příjemDomu s pečovatelskou službou, poté pojená cesta krásnou krajinou až do města Tábor.
deme po trase „okružní linky“ č. 415 a bude
Zde skupina 45 seniorů zavítala do historickétedy možné přistoupit na zastávkách Vráž, saho centra města, někteří navštívili radniční věž
moobsluha; Vráž, u transformátoru; Javorová;
a věž Kotnov, několik zájemců zavítalo do straSlunečná; U Kamenného mostu; Mokropsy,
šidelného podzemí a ti, co mají rádi fóru, se
žel. zastávka Dr. Jánského a u nádraží v Čerzašli podívat do botanické zahrady. Po dobrém
nošicích.
obědě nás čekala cesta do nedalekého Písku.
Zajištění dopravy pro seniory je zdarma, kaProhlédli jsme si nejstarší kamenný most a také
pacita je však omezená. Rezervace míst je výjsme zavítali do cukrárny.
hradně u pana Miroslava Strejčka v DPS nebo
na tel. čísle 725 388 564, případně u paní
Výlet do Berouna
Miškové na tel. čísle 251 177 562.
Další výlet byl do nedalekého Berouna na
Miroslav Strejček
místní trhy. Nákup čerstvé zeleniny a dalších
vedoucí odboru DPS

-- Pozvání přijalo téměř 40 oslavenců. --

Přijďte si popovídat
německy
Milí senioři a seniorky,
učili jste se ve škole němčinu, používali jste ji
při své práci nebo při cestách do zahraničí?
Máte dnes pocit, že už nedáte dohromady
kloudnou větu? Přijďte si osvěžit své znalosti
němčiny a zjistit, co si ještě pamatujete.
V září otevíráme v Domě s pečovatelskou
službou na Vráži NĚMECKÁ KONVERZAČNÍ
DOPOLEDNE PRO SENIORY. Budou se konat jednou týdně vždy dopoledne od 10 hodin a povede je pan Jiří Janda. Délku, náplň
i přesný termín setkání přizpůsobí pan Janda
potřebám, přáním a počtu účastníků.
Konverzační setkání jsou BEZPLATNÁ.
Máte-li zájem o tuto aktivitu nebo máte-li
k ní dotazy, kontaktujte prosím buď přímo
pana Jandu na tel. 739 067 809, nebo
vedoucího DPS pana Strejčka na tel.
725 388 564.
Daniela Göttelová, místostarostka
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Vraťme děti přírodě!
Občanské sdružení Jeden strom ve spolupráci s chovatelkou a trenérkou jezdectví
Veronikou Kubáskovou otvírá od září 2012
klub pro děti ve věku 3–6 let na principu lesní mateřské školy. Rozšíří tím nabídku svých
aktivit o klub pro skupinu 15–16 dětí.
„Na dvorečku“, jak jsme školku nazvali,
nabídne možnost celodenního pobytu v přírodě na pozemku, jehož zázemím je v současné době budovaná farma s kozami, ovcemi, poníky, slepicemi i králíky, u chatové
osady na okraji Řevnic (Lety pod lesem)
nedaleko železničního viaduktu.
Filosofie lesní školky Na dvorečku je
ukotvena v principech výchovy k trvale udržitelnému rozvoji a vychází z předpokladu,
že čím důvěrněji přírodu známe, tím více ji
v dalším životě vyhledáváme a o to vstřícněji reagujeme na vše, co naši návštěvu
doprovází. Naší vizí je dítě, které čerpá sílu
z prostředí, ve kterém žije, roste vzhůru
a zraje uvnitř, dokáže se vyrovnat se změnami... je silné jako strom. Naším heslem

FOTO: Petr Kubín

je: „Není špatné počasí, jen špatné oblečení!“ Vycházíme ze základních cílů ekoškolek: umožnit dětem denně pobyt v přírodě,
pečovat o zdravý životní styl; posílit učení
pozorováním, experimentováním, zážitky
a hrou v přírodě atd. Výchovně-vzdělávací
činnost je naplňována formou integrovaných
bloků v rozsahu 4–6 týdnů rozpracovaných
do jednotlivých tematických celků, které
odpovídají celoročnímu projektu zaměřenému na proměny přírody v rámci opakujícího
se koloběhu ročních období s důrazem na
tradiční svátky i chod farmy. Součástí výuky
jsou i návštěvy divadel, galerií, muzeí či organizací, které pro nás připravují další vzdělávací programy.
Nabízíme možnost jízdy na koni, vzdělávací programy na farmě s environmentální
tematikou (především pro MŠ), volnočasové aktivity pro děti i rodiče.
Bližší informace naleznete na www.jedenstrom.cz nebo na tel. 777 258 450.
Alena Laláková, o. s. Jeden strom

-- Projít mokropeským podchodem je od pondělí 25. června
opravdu zážitek – děti z mateřských školek a ze základní školy
jej originálně vymalovaly. Určitě stojí za vidění, jak téma
VESMÍR děti pojaly. --

Fotbal ve tmě? Ne, to není vtip, to je Glow Football.
V sobotu 2. června 2012 se černošická sokolovna díky iniciativě Pětatřicet Kakají zahalila do tmy. V jejích útrobách se totiž odehrával turnaj
v luminiscenčním sálovém fotbale.
Hráči se ve tmě museli zorientovat mezi svými spoluhráči, kteří byli
označeni svítícími náramky na zápěstích a botách, nasvíceným míčem
FOTO: Pětatřicet Kakají

a světélkujícím obrysem hřiště a branek. Celý turnaj trval čtyři hodiny
a nesl se v přátelském duchu fair-play. Ti, kteří zrovna nesváděli souboj
o cenné body do tabulky, si mohli zahrát UV stolní fotbálek nebo doplnit
síly ve stánku s občerstvením.
Takto ozvláštněnou verzi fotbalu si přijeli zahrát mladí lidé nejen z Černošic a okolí Berounky (Zadní Třebaň, Řevnice, Vonoklasy...), ale také
z Prahy. „Jsme velmi potěšeni, že se turnaje nebály zúčastnit i dívky. Ba
musíme podotknout, že se jim dařilo a na výsledcích jednotlivých zápasů
měly značný podíl,“ komentuje výsledky koordinátor akce František Hůla.
Akce se zúčastnilo 5 týmů a jejich přátelé, kteří se přišli podívat nebo
fandit. Gratulujeme vítězům a vzhledem k povaze akce i všem zúčastněným. Fotografie z akce lze shlédnout na našem facebooku nebo na webových stránkách (www.35kakaji.cz).
Děkujeme za podporu městu a Sokolu Černošice, skautům za zapůjčení fotbálku a Honzovi Pánkovi, jako rozhodčímu celého turnaje.
Pětatřicet Kakají se letos také zapojili do příprav Černošické mariánské
poutě, proto si 11. a 12. srpna určitě udělejte čas.

-- Hrálo se s nasvíceným míčem a brankami.
Hráči měli svítící náramky na zápěstích a botách. --

Jan Jelínek

Kočárková Rallye – tradičně i nově
Poslední květnovou sobotu odstartovalo mateřské centrum Tam Tam Mraveniště již potřetí
chodecký závod kočárků nejen pro tatínky.
Stejně jako předchozí ročníky jsme na startu přivítali vedle tatínků s dětmi v kočárcích
též maminky, prarodiče, děti na odrážedlech
i s vlastními trakaři, kočárky pro panenky a jinými vozítky. Stejně jako v předchozích letech
panovala výborná nálada, nechybělo závodnické nadšení a děti si za své výkony v cíli pochutnaly na dortech z místní cukrárny a na loupáčcích z mokropeské pekárny. Stejně jako
vloni jsme obdivovali nápadité masky a kostýmy. Zdeněk Lhota, jehož jméno nese ulice, na
níž se závod konal, by měl jistě radost při pohledu na letce v kombinéze a brýlích, který tlačil svůj kočárkový stroj opatřený funkční vrtulí
z kartonu. Vedle něj se na start postavili také
například piráti, čerti, víly, princezny a různá
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FOTO: Šárka Maierová

zvířátka. Byla to veselá podívaná a užili jsme si
spoustu legrace.
Nově jsme se po závodu sešli na zahradě u Sokolovny, kde probíhaly soutěže a byla připravena
výtvarná dílnička pro výrobu princeznovských
a indiánských čelenek. Tentokrát soutěžily nejen
děti, ale celé rodinné týmy a bylo tak krásné počasí, že bylo možné bez obav soutěžit i ve střelbě
z vodních pistolí. A konečně veškeré dění zpestřili
svou přítomností hasiči, kteří nechali malým i velkým nahlédnout do tajů hasičské techniky.
Naše srdečné díky patří městu Černošice,
městské policii, hasičům a sponzorům za podporu a pomoc, kterou nám poskytli! A neméně
děkujeme všem účastníkům, bez nichž by akce
nebyla tou radostnou zábavou. Věříme, že se Kočárková Rallye již stává tradicí a sejdeme se při ní
opět příští rok. Těšíme se na vás!
Dagmar Kušnírová

-- Při Rallye panovala výborná nálada. --

z města a okolí

Zpěváčci z Chorus Angelus
okouzlili nejen bardy ze Spirituál Kvintetu
FOTO: Chorus Angelus

-- Další společný koncert se Spirituál Kvintetem plánuje soubor před Vánocemi. --

V polovině května proběhl pod záštitou pana
senátora Jiřího Oberfalzera v řevnickém kině
unikátní koncert skupiny Spirituál Kvintet a dětského pěveckého sboru Chorus Angelus.
Tento skvělý koncert bylo možné realizovat
pouze díky velkorysým sponzorů – společ-

Zprávy
ze Sokola
Sokol v červnu, o prázdninách
a po nich
Přebor ČOS ve všestrannosti se pořádá každoročně v červnu. Je to soutěž pro členy Sokola, kam postupují vždy dva nejlepší závodníci z každé kategorie ze župy, aby se utkali
v celostátním přeboru. V tomto všestranném
závodě se závodí v plavání, šplhu, gymnastice a atletice. V gymnastice se cvičí na pěti
nářadích, atletika je čtyřboj. Celý závod musí
absolvovat závodníci během dvou dní. Z naší
jednoty zde závodili dva zástupci. Jan Suchánek v kategorii starších žáků byl celkově

nosti ČEPS, a. s., společnosti Traffictrade
a grantu města Černošice. Tímto bychom jim
chtěli jménem všech dětí a vedení Chorus Angelus poděkovat. V neposlední řadě patří dík
i paní sbormistryni Martině Klimtové, která děti
z koncertního sboru a přípravného oddělení na
jedenáctý a Roman Malíř v dorostu skončil
na vynikajícím čtvrtém místě.
Slavnostní sletová akademie se konala
2. 6. na hřišti u sokolovny. Vystoupili cvičenci ve čtyřech sletových skladbách, kromě
domácích ještě z Příbrami, Rokycan, Komárova, Cerhovic, Radotína a Dobřichovic.
Kromě sletových skladeb se zde představily dětské skupiny s ukázkami basketbalového tréninku, nejmenší cvičenci s ukázkou
cvičení s padákem, předškoláci s dlouhým
švihadlem a gymnastika ohromovala diváky
s akrobatickými výkony při ukázce TeamGymu.
Župní slet pořádala naše župa Jungmannova 9. 6. v Komárově.
XV. Všesokolský slet bude vyvrcholením
oslav 150. výročí založení Sokola. Proběhne
v Praze první týden v červenci.
Letní prázdniny
Během prázdnin se budou konat v soko-

vystoupení s hudebními profesionály perfektně
připravila.
Spojení hudebních bardů a malých zpěváků
vytvořilo krásnou, dojemnou atmosféru a dle
spontánních reakcí po vystoupení chytlo za
srdce všechny návštěvníky koncertu. Společný koncert s dětmi si pochvalovali i samotní
členové legendárního Spirituál Kvintetu. Pan
senátor Jiří Oberfalzer nám dokonce zaslal
osobní poděkování: „Vážení přátelé hudby,
milé členky a milí členové souboru Chorus
Angelus, rád bych Vám poděkoval za krásný kulturní zážitek, jehož se mi dostalo na
Vašem vystoupení v Řevnicích. Spirituál byl
jako vždy výborný, ale ve spojení s Vámi
vznikl nový rozměr jejich produkce. Moc se
mi líbí, že Váš sbor zahrnuje zpěváky všech
věkových kategorií a také všestranné muzikanty. Držím Vám palce v další práci a rád se
přijdu zas někdy podívat.
Hudbě zdar
Jiří Oberfalzer“

Tyto pozitivní reakce jsou nejlepší odměnou
pro nás všechny, kteří jsme se na přípravě
koncertu podíleli. Již nyní se těšíme na předvánoční koncert, který společně se Spirituál
Kvintetem plánujeme.
Simona Pešková, Chorus Angelus,
www.chorusangelus.cz

lovně a na hřišti soustředění v karate, basketbalu mladších žáků.
A také se budou opravovat dešťové okapy,
a probíhat nátěrové práce cvičebních prvků
na zahradě. Po důkladném úklidu bude zas
sokolovna připravena na zahájení nového
cvičebního roku.
V průběhu prázdnin je možné rovněž využívat hřiště antukové i s umělým povrchem za
poplatek 100 Kč/hodinu. Zahrada s cvičebními a herními prvky je volně přístupná pro
děti v doprovodu dospělého, který ručí za
pořádek a bezpečnost dětí.
Co bude po prázdninách
Termín zahájení nového cvičebního roku,
rozvrh hodin, výše poplatků a další informace najdete na našich webových stránkách.
Pro informace, nejen ze Sokola Černošice,
doporučujeme také navštívit webové stránky
Župy Jungmannovy.
Hana Fořtová

2x FOTO: Martina Řehořová
-- Na sletové akademii jsme mohli zhlédnout čtyři sletové skladby. --
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Tak jsme zase tady!
Dlouho jsme se neozvali a nepodělili se o naše
pestré závěrečné čtvrtletí tohoto školního roku
v MŠ Karlická.
Zde je výčet toho, co vše jsme prožili:
• výlet do Planetária v Praze
• návštěvy kočovných divadélek v MŠ
• besedu s městskou policií
• dopravní dopoledne na školní zahradě
• celodenní výlet do Chlumce nad Cidlinou na
zámek Karlova Koruna
• oslavu MDD – karneval s průvodem po městě a zastávkou v cukrárně na zmrzlinu
• školkovou olympiádu v Sokole
• výlet do Berouna na medvědy
• návštěvu dětí a učitelů ze ZUŠ v MŠ
• zahradní slavnost s pasování předškoláků
Rády bychom se rozepsaly o všech akcích
podrobněji, ale chápeme, že časopis není „nafukovací“. Tedy alespoň krátce. Za zmínku stojí
dopravní dopoledne. V rámci celoškolkového
projektu jsme děti seznamovali, jak se správně
chovat jako účastníci silničního provozu. Děti
ráno přijely s helmou a velkou důležitostí na
svém stroji, což byla koloběžka nebo kolo. Své
získané zkušenosti si ověřily na připraveném
dopravním hřišti v zahradě MŠ. U jednotlivých
stanovišť plnily úkoly a poté získaly dětské řidičské průkazy. Součástí projektu byla i beseda se
zástupcem městské policie, který na závěr děti
vyzkoušel z jejich znalostí o dopravě.
Velkého úspěchu dosáhly děti z naší školky
též ve výtvarné soutěži „Požární ochrana očima

FOTO: 2x MŠ Karlická

-- Ve výtvarné soutěži „Požární ochrana očima dětí“ byly děti velmi úspěšné. --

dětí“, kde získaly 1. místo v kategorii skupinové
práce a 2. místo v kategorii jednotlivců.
Poslední a nejvydařenější akcí byla zahradní
slavnost. Nádherné slunečné počasí dokreslovalo slavnostní atmosféru při pasování předškoláků na školáky. Tohoto důležitého úkolu se
zhostila sehraná dvojice mušketýra a maskota
Toma. Na akci byly též vystaveny výrobky dětí
z keramického kroužku.
Velké poděkování patří městu za propůjčení
prodejních stánků a pizzerii Luna.
Předškolákům, jejichž tablo je vystaveno
ve výloze obchůdku Bílá slunečnice, přejeme
úspěšný vstup do školy.
Krásné prázdniny.
kolektiv učitelek MŠ Karlická

-- Na celodenní výlet vyrazila celá školka
na zámek Karlova Koruna.

Co se děje v mokropeské školce
Poslední dva měsíce byly v naší školce velmi bohaté na akce. Na svátek maminek jsme připravili zahradní slavnost. Děti upekly perníková srdíčka a nazdobily je
sladkou polevou a také vyrobily přáníčka a dárečky. Na občerstvení potom starší
děti připravily chlebíčky. Na začátku slavnosti dostaly maminky kávu, chlebíčky
a sladké srdíčko a pak už si užívaly program, který si pro ně děti připravily.
Děti z naší školky také vystoupily na černošických májích. Předvedly zde pásmo lidových písniček a tanečků a sklidily zasloužený potlesk.
Jedním z témat našeho školního pohádkového programu je i pohádka O krtečkovi a kalhotkách. V pohádce vystupují nejrůznější druhy hmyzu a my jsme s nimi
chtěli děti seznámit blíže. Zakoupili jsme motýlí pavilon a housenky, žížalí školku
s vajíčky a umělé mraveniště. Z motýlích housenek se nám za čas staly kukly, ze
kterých se vylíhli motýli. Celou tuto přeměnu děti mohly sledovat na vlastní oči.
Motýly jsme každý den krmili ovocem a sladkým nektarem. V žížalí porodnici se
FOTO: MŠ Topolská

-- Výlet do plzeňské zoo a dinoparku se dětem moc líbil. -16

nám z vajíček vylíhly malé žížalky, které jsme poté přendali do zeminy, krmili a sledovali jejich růst. Do umělého mraveniště jsme nachytali mravence a sledovali, jak
pilně pracují na budování cestiček. Později jsme zvířátka vypustili do přírody.
Při pozorování hmyzu padla otázka, jaké to asi je být motýlem? A tak jsme pro
děti uspořádali Hmyzí den. Do školky „přilétla“ spousta motýlů, berušek, včeliček, vos, čmeláků, ale i komár, mandelinka bramborová, mravenec a několik
pavouků. Ve třídě vyrostla z krepového papíru obrovská stébla trávy až do stropu,
mezi kterými se proháněli malí broučci. Zkoušeli jsme brčkem sosat nektar, vyráběli včelky a motýly z papíru, sbírali pyl a vyráběli z něj med, berušky sbíraly mšice
a pavouci chytali mouchy. Naučili jsme se spoustu písniček a básniček s hmyzí
tematikou. Na zahradě jsme sbírali poztrácené perly pro Zlatovlásku a navlékali je
zpátky na šňůrku. Tak jsme nakoukli do světa hmyzu.
A vyrazili jsme také na výlety. Podívali jsme se do zoo a dinoparku v Plzni. Zajeli
jsme se podívat na výstavu Giganti doby ledové. Také jsme navštívili představení
Jaroslava Uhlíře Hodina zpěvu ve zvěřinci. Písničky známé dvojice Svěrák a Uhlíř
známe všichni, a tak jsme si zazpívali a zatančili. Vydali jsme se na tvrz Hummer,
kde byl pro děti připraven středověký program plný šermířů, rytířů a koní. Děti si
na koníkovi zajezdily, krotily divokého býka, střílely ze samostřílu a shlédly rytířskou přípravu k boji, ale také se dozvěděly mnoho zajímavého o tom, jak to dříve
chodilo a jak se z chlapců stávali bojovníci. Následoval výlet do Koněpruských
jeskyní a do Pičína na výstavu skřítků, víl, vodníků a pohádkových bytostí výtvarnice a strašidloložky Vítězslavy Klimtové. Tam jsme také shlédli písničkové představení o tom, jak se narodí skřítek.
Na konci školního roku nechyběl rozlučkový den s dětmi, které odcházejí do
školy. Připravili jsme karneval, zábavné odpoledne s občerstvením, veselým představením a na závěr proběhlo slavnostní pasování předškoláků na školáky. Každý
budoucí prvňáček dostal šerpu, pamětní list a knihu na rozloučení se školkou
a byl mečem slavnostně pasován na školáka.
Přejeme všem krásné prázdniny plné sluníčka a těšíme se v září na nové děti.
Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Černošice Topolská
www.mokropeskaskolka.cz
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Hold třiceti skokanům a jedničkářům
Den před vysvědčením byli v základní škole za
přítomnosti rodičů a zástupců školního parlamentu (a samozřejmě vedení školy a města)
slavnostně vyhlášeni „Skokani roku“. Z každé
třídy byl oceněn jeden žák – v prvních až třetích
třídách „skokánek“, který se dle posouzení třídní učitelky nejvíce snažil a zlepšil, ve čtvrtých až
devátých třídách pak „skokan“, který si nejvíce
zlepšil průměr známek proti loňskému roku.
Důvodem, proč jsem na začátku roku soutěž
vyhlásil, bylo pozitivně motivovat děti bez ohledu na jejich současný prospěch a vyjádřit, že
důležitější je zájem, snaha a správný směr než
absolutní výsledek. Každé zlepšení je úspěchem a zasluhuje si pochvalu a uznání. Mám
velkou radost, že mezi skokany byla řada dětí,
které dosud ve škole asi žádné ocenění nikdy
nedostaly, až dnes. Přál bych si, aby soutěž
o skokana roku, kterou rozhodně zopakujeme
i v příštím školním roce, byla inspirací nejen

pro děti samotné, ale i pro jejich rodiče a učitele, kteří je v jejich snaze podporují a patří jim
za to dík.
Tradičně byli oceněni také jedničkáři z druhého stupně, kterých letos bylo výrazně více
než loni, celkem šestnáct... I jim patří gratulace
za vynikající výsledky a poděkování, že dělají
radost svým učitelům i rodičům.
Filip Kořínek, starosta

Skokánci: 1. A – Novotná Julie; 1. B – Albert
Moravec; 1. C – Lukáš Chládek; 1. D – Ema Jírová; 1. E – Matěj Hošek; 2. A – Matyáš Kuba;
2. B – Johan Višňa; 2. C – Jan Svoboda;
2. D – Daniela Maturová; 2. E – Martin Havelka; 3. A – Eliška Cejnarová; 3. B – Jiří Lauda;
3. C – Marie Burianová; 3. D – Filip Vošahlík
Skokani: 4. A – Ivana Loudová; 4. B – Matyáš
Pavlík; 4. C – Anna Stanková; 4. D – Marie Macíková; 5. A – Lenka Havelková; 5. B – Jan Hřebec;

5. C – Marie Frydlová; 6. A – Lucie Vacková;
6. B – Barbora Bohatová; 6. C – Felix Křížek;
7. A – Martin Hrdoušek; 7. B – Kateřina Pánková;
8. A – Tomáš Hřebec; 8. B – Adéla Přikrylová;
9. A – Vojtěch Svozil (Superskokan); 9. B –
Nikolas Bertelsen
Jedničkáři: 6. A – Jan Kořínek; Pavel Mysliveček; Kateřina Špačková; Tereza Špačková;
6. B – Karolína Martínková; Natálie Mouchová; Ada Tylová; 6. C – Barbora Budíková; Sára
Johanovská; Oliver Nagy; Veronika Padevětová; 7. A – Veronika Jarošová; Linda Skálová;
7. B – Barbora Biskupová; 8. B – Martin Hašek; Petra Tichá
Mimořádné ocenění dostal Tomáš Rendl za
nejlepší výsledek ve Středočeském kraji ve
SCIO testech z matematiky a Kateřina Capková
za první místo v celostátní soutěži Matematický
klokan v kategorii Cvrček.
2x FOTO: ZŠ Černošice

-- Samé jedničky si na vysvědčení odneslo 16 žáků druhého stupně. --

Krátké zprávy
ze základní školy
• Jako každoročně všichni žáci devátých tříd
uspěli se svou volbou budoucího pokračování
ve studiu, snad si tedy vybrali dobře, protože
všichni byli přijati tam, kam si přáli. Přejeme
jim hodně úspěchů a těšíme se, že se přijdou
pochlubit, jak se jim daří. I v letošním roce budou odcházet z naší školy někteří žáci pátých
a sedmých tříd do víceletých gymnázií – z pátých tříd odejde 12 žáků, ze sedmých 14 – jediné potěšující je to, že mnoho z nich se dostalo na prestižní gymnázia, což svědčí o kvalitní
přípravě žáků v naší škole.
• Na konci května jsme navštívili jazzový festival a poslechli si Big Band Milana Svobody.
• V rámci projektu The Youth Video Museum
přijeli studenti a učitelé z partnerské školy
v Německu. Více informací na http://cernosiceschool.blogspot.com
• Více jak čtyřicet žáků odjelo na poznávací
zájezd do Anglie.
• Proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže Co se děje ve tmě.

-- Diplom a dárek dostalo 14 skokánků a 16 skokanů. --

• Uskutečnili jsme testování žáků pátých devátých ročníků.
• Webové stránky školy změnily svůj vzhled.
• Vedoucí školní jídelny rozdala všem strávníkům hesla, která umožní volit si jídla z domova.
• Škola v Komenského oslavila 110 let svého
narození.
• 11. června proběhlo v prvních třídách pasování na čtenáře. Pasování provedl černošický
rodák, spisovatel Miloš Kratochvíl. Pan spisovatel byl sám čerstvě pasován na rytíře „Řádu
krásného slova“.
• Ve středu 13. června jsme navštívili kino
v Radotíně, kde zhlédli žáci 7.–9. tříd film Lidice, připomněli jsme si tak 70. výročí této tragické události.
• V pátek 15. 6. 2012 odjely děti 6. tříd na
Šumavu rýžovat zlato. Seznámily se s činností
informačního centra Národního parku Šumava
v Kašperských Horách, prohlédly si štoly, kde
se dolovalo zlato, ve Zlatém potoce si mohly
zkusit, jak se zlato rýžovalo. Navštívily také seizmologickou stanici a seznámily se s její činností.
• Ve školní družině děti oslavily MDD celodružinovou hrou „Šipkovaná“. Pod vedením vychovatelek děti ze čtvrté třídy označily mladším

dětem trasu s ukrytými úkoly. Na konci čekala
na všechny odměna.
• 13. a 15. června vyrazila školní družina na
celodenní výlet do areálu Šťastná země v Radvánovicích. Výlet byl zajímavý nejen dopoledním programem o přírodě, ale i odpoledním
dováděním na prolézačkách a trampolínách.
• Poslední červnová společná akce školní
družiny se uskutečnila na hřišti u budovy školy
v Komenského ulici, kde se už tradičně konal
turnaj O putovní pohár školní družiny ve vybíjené a fotbale. Letos výhru vybojovaly děti ze ŠD
Pod Školou.
• Vyhráli jsme sportovní ligu okresu Praha-západ.
• Vyfotili jsme se.
• Pedagogická rada shrnula výsledky žáků za
celý školní rok a dala podklady vedení města
pro vyhlášení vítězů soutěže starosty města
„Skokan roku“.
• Na stránkách školy byly vyvěšeny seznamy
budoucích prvňáčků i se seznamem věcí, které
budou potřebovat do první třídy.
• Nejenom na prvňáčky, ale na všechny žáky
školy se těšíme v pondělí 3. září 2012 v 8 hodin.
Jitka Kahounová, zástupkyně ředitele
17
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Zájezd do Anglie

FOTO: ZUŠ

Na přelomu května a června se zúčastnili vybraní žáci naší školy jazykového a poznávacího pobytu v Anglii. Kromě prohlídky pamětihodností a významných míst anglické historie si mohly děti procvičit i jazyk,
protože ubytování bylo situováno do anglických rodin.
Hlavním cílem pobytu byl Londýn. Tady jsme navštívili muzeum voskových figurín Madame Tussauds, projeli se po rušných londýnských
centrálních tepnách červeným dvoupatrovým autobusem, pěšky obešli nejvýznamnější památky jako např. Parlament a Big Ben, Westminsterské opatství, Whitehall, Trafalgar Square, Downing Street atd.
Další den jsme vyrazili na zámek Hampton Court, kde měl své letní
sídlo Jindřich VIII., a do královské botanické zahrady Kew Gardens.
Den jsme završili noční projížďkou po Londýně. Následující den nás
přivítalo město Stratford n. A., rodiště W. Shakespeara, a venkovský
zámek Warwick.
Program posledního dne byl zaměřen opět na centrum Londýna, kde
již tisíce lidí očekávaly oslavy diamantového výročí panování královny Alžběty. Na Londýn shora jsme se podívali z obřího ruského kola London
Eye a pak už jsme spěchali na prohlídku Toweru, kde jsme také i přes
nepřízeň počasí čekali na připlutí královské rodiny po řece Temži. Kdo si
našel dobré místo, členy královské rodiny na lodi mohl vidět. Večer jsme
se s Londýnem rozloučili návštěvou předměstí Greenwich, kudy prochází nultý poledník, a vyrazili jsme směr Česká republika. Celý pobyt
byl završen osvěžením v aquaparku v německém Ambergu.
Martina Humlová, Věra Ráblová, Barbora Sládková a Lenka Strnadová
pedagogové ZŠ Černošice

-- Vystoupení
žáků ZUŠ Černošice oživilo dětem v mateřské
školce v Karlické
dopoledne. --

Koncert ZUŠ pro MŠ Karlickou
Žáci Základní umělecké školy Černošice pod vedením svých učitelů hudebního a tanečního oboru si připravili na 11. 6. příjemné vystoupení pro
děti mateřské školky v Karlické. Ty tak mohly naživo slyšet nástroje jako
je saxofon, zobcová a příčná flétna, kytara, klavír a housle a seznámit se
s nimi a dále vidět dále vidět i taneční vystoupení s přednesem lidových
písní. Celý koncertík pro děti přizpůsobila a krásně uváděla paní učitelka
ZUŠ Pavlína Tomášová. Děti nadšeně a pozorně poslouchaly a na závěr
zazpívaly i spolu s vystupujícími společnou píseň. ZUŠ se těší na další
přírůstky k umělecké výuce z řad žáků mateřských školek.
Dana Jakešová

5x FOTO: ZŠ Černošice

-- Kategorie kresba --

-- Diváci --

Ve TMĚ bylo veselo!
7. června proběhlo v Club Kinu Černošice předávání cen
vítězům soutěže Co se děje ve tmě. Děkujeme ze srdce
všem, kteří nám pomáhali, ať už organizačně, finančně,
hmotně – cenami, a porotě! Díky jim všem jsme mohli
ocenit velké množství dětí, což byla velká radost. Humor a
dojetí přidalo celé akci představení žáků školy pro zrakově
postižené z Prahy-Radlic. Moc se těšíme na další ročník!
Magdalena Capková, pedagog ZŠ a autor soutěže

-- Předávání ceny nevidomé
vítězkyni P. Zelenkové --
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-- Kategorie fotografie --

-- Divadlo nás pobavilo! --
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Podvečer se základní uměleckou školou
2x FOTO: ZUŠ

-- Výtvarníci nás zavedli do světa zvířat i do vesmíru. --

V květnu předvedla černošická „Zuška“ ukázku
toho nejlepší, co se v letošním školním roce
„urodilo“. Vše se odehrálo v prostorách Modlitebny Církve bratrské na Vráži.
Svou tvorbu představili žáci hudebního, tanečního a výtvarného oboru. A bylo opravdu co
poslouchat a na co se dívat. Výtvarníci nás zavedli do světa zvířat, do vodní říše i do vesmíru.

K vidění byly i úžasné výtvory z hlíny. Poprvé
bylo možno zhlédnout soubor fotografií žáků
Školy vidění, jak na panelech, tak promítaných
na stěnu.
Mezi hudebníky vystoupili i žáci, kteří letos
školu úspěšně reprezentovali na soutěžích.
A jako poděkování si odnesli malý dárek. Z fotografie je patrné, že laureáti pochází z řad nej-

Zápis do tanečního oboru ZUŠ
Možnost přihlásit děti od 5–6 let do přípravného studia tanečního oboru ZUŠ proběhne ještě začátkem září. Starší zájemci se
mohou přihlásit do vyšších ročníků studia.
Taneční obor nabízí pro předškolní děti
hudebně pohybovou průpravu. V základním
studiu pak současný a lidový tanec. Od
3. roč. žáci působí ve folklorním souboru
PRAMÍNEK, jehož uměleckou vedoucí je

Marcela Látalová. Soubor spolupracuje
s hudebním oborem – lidovou kapelou pod
vedením Václava Polívky a malou muzikou
pod vedením Romana Michálka. I zde přijímáme nové muzikanty, zájemce o lidovou
hudbu.
Informace najdete:
www.zuscernosice.cz,
www.praminekcernosice.cz

-- Paní ředitelka L. Plzáková předává odměny
úspěšným soutěžícím. --

mladších žáků, a je vidět, že ve škole vyrůstá
nová generace nadaných a nadějných mladých
muzikantů.
I taneční obor předvedl své soutěžní pásmo,
se kterým uspěl v krajské taneční přehlídce.
A tak tanečnice a s nimi i lidová kapela, která byla rovněž oceněna, si odnesly po malém
dárečku.
Škoda jen, že kvůli bouřkou poškozeným
závorám se na koncert mohla dostavit jen část
publika a mnozí rodiče tak přišli o výkony a výtvory svých dětí.
Podzimní festiválek
Po letních prázdninách škola oslaví 10 let
působení ve zrekonstruované budově.
K tomuto výročí ZUŠ chystá „podzimní festiválek“, na kterém se opět bude moci setkat
veřejnost s tvorbou jejich současných i minulých žáků a dále navštívit i jiné zajímavé akce
a koncerty v rámci „festiválku“.
Jana Vavřínková

Themar – město, kde máme přátele
Prodloužený víkend 25.–28. května přinesl
sedmi členům Spolku pro partnerství evropských měst (SPEM) spoustu nezapomenutelných zážitků. Byli hosty městečka Themar,
s nímž mají Černošice podepsanou Smlouvu
o přátelství.
Pro vaši orientaci nejprve několik čísel: Themar leží v německé spolkové zemi Durynsko a je
od nás vzdálené asi 350 km. Jeho historie sahá
do 8. století. V roce 1996 oslavil Themar 1200
let od svého písemně doloženého vzniku.
Dnes má necelých 3000 obyvatel, ale pyšní se zachovalým historickým centrem, z části
obklopeným městskými hradbami. Na nich
stávalo kdysi sedm věží, některé z nich se dochovaly dodnes. My jsme navštívili takzvanou
věž čarodějnic. Sem zavírali nešťastnice, které
čekalo upálení. Prohlídku města, jeho starých
hrázděných domů i moderních budov, jsme zakončili v evangelickém kostele s dvěma vnitřními ochozy nad sebou a s liturgickými památkami datovanými až do 12. století.

Themarem protéká řeka Werra, což je místní
název řeky Vezery (Weser), která jako nejdelší
německá řeka ústí do moře v Brémách. I když
v Themaru zdaleka nejde o řeku tak mohutnou,
jako je v Černošicích Berounka, dokázala na
Štědrý večer roku 1967 zaplavit a poškodit téměř celé centrum města. Nyní jsou na horním
toku Werry vybudovány přehrady, takže je nebezpečí povodní takřka vyloučeno.
My jsme jeli do Themaru mimo jiné za poznáním tamní flóry, především malých orchidejí
rostoucích na vápencovém podloží. Za nimi se
muselo do sousední vesnice Tachbachu. Tam
nás odvezl traktor s připojeným valníkem, na
jehož postranních lavicích jsme seděli. Jednu
chvíli mlel traktor do kopce už z posledního,
ale tlačit jsme nakonec nemuseli. Díky teplému
jaru byla bohužel řada drobných orchidejí již
odkvetlá, ale procházku za slunečného počasí jsme si i tak užili. Na jejím konci nás čekal
výborný guláš.
Další putování nás vedlo do míst, kde žáci

místní školy zavěsili na stromy budky, které
sami vyrobili. Většina z nich je už „obydlena“
zpěvným ptactvem. Oblast je navíc zajímavá
tím, že zde došlo ke zřícení kopce, takže je
tu ve skalách mnoho puklin a propastí, a proto se doporučuje chodit jen po vyznačených
trasách.
Náš pobyt v Themaru byl zpestřen také odpoledním koncertem, na kterém vystoupily
Jana Vonášková-Nováková (housle) z Prahy
a naše členka Jana Vavřínková (viola). Jejich
profesionální výkon doplnil themarský ženský
sbor Unverstimmt, což by se dalo přeložit jako
„nerozladěné“. A byla to pravda.
Večerní posezení, ať už pod stanem, v restauraci, nebo na zahradě, byla kořením celého pobytu. Protože nic nenahradí povídání o
radostech a starostech všedního dne. Tak se
lidé poznávají, tak vznikají neformální vazby,
kontakty, přátelství. Tak není Smlouva o přátelství jen kusem papíru.
Hana Houštecká, předsedkyně SPEM
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Besedy pro Černošice

FOTO: Petr Kubín

Pokud se zajímáte o život kolem sebe nebo byste se na něco rádi zeptali odborníků neváhejte
a přijďte na některou z besed do přátelského prostředí klubu Ferenc Futurista(Vrážská 324).
Několik přednášek je již za námi, v září ale budeme pokračovat. 13. 9. nás čeká archeologická
přednáška na téma „Středověké cesty procházející Černošicemi a okolím“ a o vlivu různých látek
na naše zdraví se dozvíme 27. 9. na přednášce
„Chemie kolem nás“.
Na říjen pak připravujeme besedy na téma „Jak
se dělá územní plán“ a „Trendy v dopravním urbanismu“.
Co již proběhlo
V první besedě přednáškového cyklu jsme se
seznámili s chystaným těžařsko-developerským
projektem Radotínské laguny. Přednáška řešila
způsob, jak se postupnými a dílčími administrativními kroky snaží těžební firma dosáhnout – pod
záminkou vzniku rekreačních pláží a příležitosti
pro jachting – otevření prostoru k masivní těžbě
štěrkopísku plánované na několik desetiletí na
soutoku Berounky s Vltavou. Zmizel by tím největší kolektor pitné podzemní vody situovaný přímo
na území Prahy. Násypy břehů plánovaných lagun

-- Na září jsou připraveny další dvě přednášky. --

vytvořené z dovezených navážek by patrně zhoršovaly i průběhy povodní.
V navazující přednášce Voda strategická surovina 21. století jsme se seznámili se základy hydrogeologie a možnostmi Černošic dále navyšovat
podíl pitné vody z vlastních zdrojů ať už ze studní,
nebo vrtů v blízkosti řeky.
V besedě na téma Břidlicový plyn jsme nahlédFOTO: o. s. pro Všenory

li do rozhodovacího procesu při povolování těžby
a způsobu uvažování těžebních společností, pro
které je případná těžba až posledním a nikoliv jediným článkem obchodu s nabytými úředními povoleními a zábory. Akciové společnosti mohou tato práva kapitalizovat ještě před zahájením vlastní těžby,
nebo naopak žalovat stát za zmařené investice.
Jan Jelínek a Petr Kubín, cernosice-zavodou.cz

Streetball v Černošicích
Basketbaloví nadšenci ve spolupráci s městem Černošice pořádají již
7. ročník Streetballového turnaje.
Kdy: sobota 21. července, 10–15.45 • Kde: hřiště v Husově ul., Černošice – Vráž • Kategorie: ženy, muži • Doprovodné soutěže: trojky, šestky, smečování • Účastnický poplatek za družstvo: 300 Kč
Přihlášky zasílejte na e-mail: cernosice.street2012@seznam.cz.
Pro podrobné informace volejte na tel. 721 950 932.
Srdečně zveme všechny příznivce basketbalu.
Aleš Pajgrt za basketbalové nadšence

Sbírka pro Jiřího Urbance

-- Poslední červnovou neděli brázdily Berounku v rámci oslav
noci sv. Jana dračí lodě. V prostoru Jedličkových lázní
byl potom připraven další program. Celá akce se vydařila,
a to i díky krásnému počasí. --

Informujeme všechny, kdo odpověděli na výzvu k příspěvku pro Jiřího
Urbance, kterému 13. února 2012 vyhořel domek u trati v Černošicích
a s ním téměř veškerý jeho majetek. Sbírka trvala necelé dva měsíce, byla
ukončena k 1. červnu, bylo vybráno 9.800 Kč a částka bude použita na
koupi vstupních dveří domu. Děkujeme Vám, že jste se k nám, jeho přátelům a známým, přidali a dali mu pocítit podporu v jeho snaze se se svou
ztrátou vypořádat.
Ivana Müllerová

Beachvolejbal na pláži v Mokropsech
Na pláži u Berounky si můžete i letos zahrát beachvolejbal. A to od 10 do
20 hodin, tedy v době, kdy je otevřen také stánek s občerstvením.
Bechvolejbal je zpoplatněn částkou za výpůjčku vybavení – sítí, míčů atd.
Ceník:
Po–Pá 10.00–14.00 – 50 Kč/hodina
Po–Pá 14.00–20.00 – 150 Kč/hodina
So–Ne 10.00–20.00 – 190 Kč/hodina
Lze domluvit pravidelné hodiny se slevou.
Telefon na stánek pro účely rezervací či dalších informací je 732 883 139.
Jan Pravda
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Multižánrové léto
Restaurace Jedličkovy lázně, v ulici Ukrajinská, přímo na břehu Berounky si pro
vás připravila pestrý kulturní program na celé léto.

Výstava obrazů
„Z dálky a z blízka“
Galerie Mokropeská kaplička sv. Václava ožívá
ve dnech 7. 7. až 18. 8. obrazy pražské malířky
Marcely Levinské, která se v minulém roce téměř
natrvalo přestěhovala do Mokropes. Výstava nazvaná „Z dálky a z blízka“ představuje v průřezu
tvorbu malířky za několik posledních let a také pár
„čerstvých“ obrazů přímo od Berounky.
Setkání s malířkou a přípitek je naplánován na
sobotu 14. 7. od 14 do 17 hodin. „Bude to milá
příležitost poznat blíže pro mne nové spoluobčany a sousedy, a na to se těším,“ říká autorka.
Výstava je prodejní a bude otevřena každou
sobotu a neděli od 14 do 17 hodin nebo po domluvě s pí. Sklenářovou na tel. 733 205 444
i v jiný čas. Informace o malířce naleznete na
www.artgallery-levinska.net.

Hned první červencový pátek zde vystoupí
místní umělec – velmi oblíbený Radek Novák
alias One Man Band, který vám zpříjemní posezení na zahrádce. V sobotu 7. 7. pak zahraje mělnická rocková kapela MS Band, jež si
v našem kraji odbude svou premiéru. Další týden přinese opět žánrovou změnu – tentokrát
se můžete těšit na koncert kapely Parne Čilagi
(14. 7.). Jedná se o soubor deseti žen neromského původu, které zpívají tradiční romský
folkor v gospelovém stylu. Následující červencová sobota pak bude patřit kapele Džezvica,
která k nám přiveze atmosféru Balkánu. Pražská kapela, která hraje tradiční balkánskou
hudbu ve vlastních aranžích, má již dlouholeté
hudební zkušenosti a v loňském roce dokonce
jela turné po celé Francii. Rozhodně se máte
na co těšit. V neděli 22. 7. je opět připravena
divadelní pohádka pro naše nejmenší.

Srpnový měsíc přinese trochu tvrdší muziku, a na své si tak přijdou hlavně rockeři. Hned
4. 8. se představí brněnská kapela Tezaura,
hrající gothic rock s pražskou hard rockovou
kapelou Wages of Sin. Koncem měsíce nás
pak navštíví kladenské metalcorové uskupení
Don´t wake up a swan. Na své si ale přijdou
i milovníci jemnějších žánrů – těšit se můžete na skvělý jazzový koncert v podání dvojice
Swing Medley či na country zábavu s kapelou Wousáči. A ten kdo neholduje muzice se
jistě pobaví při legendární travesti show či na
coctail a Captain Morgan party, kde můžete
kromě popíjení skvělých drinků také soutěžit
o zajímavé ceny.
Více informací o jednotlivých akcích naleznete na www.jedlickovylazne.cz.
Kateřina Hajdinová
produkční restaurace Jedličkovy lázně

Výstava v Modrém domečku
Vernisáž každoroční výstavy Fotosalonu nazvanou Študáci a kantoři je připravena na 25.
července od 19 hodin v galerii Modrý domeček v Řevnicích. Opět vám ve spolupráci se

ZUŠ Řevnice představíme fotografie pana Sitenského a žáků ze ZUŠ Řevnice a ZUŠ Černošice. Výstava bude k vidění až do 30. září.
Šárka Hašková, o. s. Náruč

(red)

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích
7. 7.–18. 8.

Z dálky a z blízka – výstava obrazů

So/Ne 14.00–17.00, Mokropeská kaplička

14. 7.

Farmářské trhy – Ošklivé káčátko
– loutkové představení, Studio Damúza

8.00–12.00, divadlo
v 10.00, u hotelu Kazín

21. 7.

Streetbalový turnaj

od 10.00, hřiště v Husově ul.

28. 7.

Farmářské trhy, pro děti výtvarná dílna

8.00–12.00, u hotelu Kazín

11. 8.

Farmářské trhy – Pták Ohnivák, Loutky bez
hranic

8.00–12.00, divadlo v 10.00,
u hotelu Kazín

11 .– 12. 8.

Černošická mariánská pouť – cirkus, divadla,
koncerty, hry a dílny pro děti i dospělé, výstavy,
stánky řemeslné i občerstvující a mnohé další
pouťové atrakce, viz program na str. 11

kostel Nanebevzetí Panny
Marie; vila Tišnovských v Karlštejnské ul., její zahrada a okolí
– Riegrova, Fügnerova;
Club Kino a sokolovna, Sportpark Berounka

Farmářské trhy, pro děti výtvarná dílna

8.00–12.00, u hotelu Kazín

25. 8.

v okolí
7., 8., 10.,
12. a 13. 7.
20., 22., 26.,
27.,
28. a 29. 7.
27. 7.
3. a 4. 8.

Zvonokosy – muzikál

10. 8.

Kutloch aneb i muži mají své dny
– velmi komická černá komedie,
hrají: Bob Klepl, Filip Blažek a další
Lev v zimě – komediální historické drama
s Hanou Maciuchovou a Radoslavem
Brzobohatým v hlavních rolích

24. 8.

Světáci – muzikál v podání Dobřichovické
divadelní společnosti
Václav Neckář & Bacily
Zvonokosy – muzikál

21.00,
zámek Dobřichovice
21.00,
zámek Dobřichovice
Karlštejn
19.30,
Lesní divadlo v Řevnicích
20.00,
nádvoří hradu Karlštejn
nádvoří hradu Karlštejn

Základní umělecká škola Černošice
zve nové žáky ke studiu v hudebním, výtvarném
a tanečním oboru pro školní rok 2012/13.
Hudební obor
- Přijímá děti od 5 let.
- Otevírá se nový předpřípravkový ročník pro předškoláky.
- Nabízíme hru na klavír, housle, kytaru, zobcovou
i příčnou flétnu, lesní roh, saxofon, zpěv a sborový
zpěv.
Výtvarný obor
- Výtvarnice a výtvarníky přijímáme od 5 let.
- Nabízíme kresbu, malbu, grafiku, keramiku, fotografii a jiné výtvarné techniky.
Taneční obor
- Více informací viz. str. 19
Přihlášky je možno podat elektronicky
na www.zuscernosice.cz
nebo osobně v ZUŠ, Střední 403.
Kontakty: e-mail: zus.cernosice@seznam.cz
tel.: 251 641 480 v odpoledních hodinách
mobil: 603 595 592

BUKIfest
III. ročník BUKIfestu se bude konat 7. září v Club Kině
od 19 hodin. Kromě tradičních přátel Michala Bukoviče, paní Jitky Vrbové a Standy Chmelíka, vystoupí dále
František Havlíček s dixielandem, v jednání jsou Pavel
Sedláček a Viktor Sodoma. Překvapení večera už máme,
ale neprozradíme.
Daniel Vojtíšek
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Mraveniště
po prázdninách
Milí Mravenečci,
přejeme vám všem krásné prázdniny plné
koupání, báječných her a povedených bábovek z písku a těšíme se na vás opět v září.
Mraveniště se otevírá 6. a 7. září v komunitním centru MaNa v Černošicích (Komenského ul. č. p. 2018 – naproti kostelu).
Každý čtvrtek od 9 do 11 hodin se budeme
scházet s miminky a batolátky, pátek bude
patřit batolátkům a předškoláčkům.
Ahooooooj
Za Tam Tam Mraveniště, Lenka Divišová

Zahrádkáři zvou do Českého ráje
Místní organizace Českého zahrádkářského
svazu zve své členy a další zájemce na zájezd do Turnova a na zámek Hrubý Rohozec,
který se koná 19. září 2012 s odjezdem od
samoobsluhy na Vráži v 7.30. Cena zájezdu
je 350 Kč.
Jako tradičně jsme letos zahájili v dubnu
zájezdem na Tržnici Zahrady Čech do Litoměřic za nákupy zahrádkářských potřeb,
školkařských výpěstků a květinové a zeleninové sadby. Pro zpestření jsme také navštívili
Japonskou zahradu pana Svobody v Doksanech, kde byli všichni mile překvapeni velice
vkusným provedením zahrady, bonsaji, ka-

mennými sochami a doplňky včetně vodních
kaskád a jezírka.
V květnu jsme konečně zajeli do Štiřína,
kde se nám věnoval Dr. Větvička více než
3 hodiny, aby nás podrobně seznámil s historií
zámku, kterým nás také provedl, a poskytnul
odborný a detailní výklad v zámeckém parku.
Zájem o tento zájezd byl mimořádný a jeho
účastníci byli také mimořádně spokojeni.
Doufáme, že podobný zájem projeví i o zájezd do Turnova a na Hrubý Rohozec 19. září.
Zájemci se mohou přihlásit u paní Tůmové na
tel. 311 225 005.
Za ČZS Milan Boháč

Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BOUFLET, Joachim: Tajný deník Lucrezie Borgii – historický román;
BROWN, Sandra: Tichý muž – komorní příběh se odehrává v jižním Texasu za hospodářské krize třicátých let;
DENKER, Henry: Nejtěžší zkouška – román z lékařského prostředí;
DUDOVÁ, Gita: Život a soužití – kniha volně navazuje na čtenáři i kritikou příznivě
přijatou prvotinu Život nebyl žádná nuda;
FIELDINGOVÁ, Joy: Až ji uvidíš – psychologický román;
HARROD-EAGLES, Cynthia: Dynastie Morlandů. Roztančená léta – zatím poslední 33. díl se odehrává po skončení 1. světové války;
HERCÍKOVÁ, Iva: Stín spánku – román pro ženy;
KHOURY, Raymond: Ďáblův elixír – thriller;
KLÍMA, Ivan: Jak se nestát vrahem – fejetony;
KŘÍŽOVÁ, Jarmila: Do bytu psa nechci! – autorka ve svém humorném příběhu
popisuje nejrůznější patálie, které zažila se svými domácími mazlíčky;
POTTER, Alexandra: Já a pan Darcy – román pro ženy;
ROTTOVÁ, Inna: Vidiny popletené tlumočnice – česká detektivka;
SATRAPI, Marjane: Kuře na švestkách – komiks;
STOCKETT, Kathryn: Černobílý svět – společenský román a jedna z nejúspěšnějších amerických knih posledních let. Hluboký a dojemný příběh zasazený do
50. let 20. století;
ŠABACH, Petr: Máslem dolů – humoristický román;
ŠALEV, Meir: Ruský román – na počátku 20. století se mnoho idealistických Židů
z Ruska usídlilo v Palestině a jejich úsilí položilo základ moderního státu Izrael. Děj románu sleduje jejich životní osudy od zakládajících průkopníků po jejich děti a vnuky;
THEORIN, Johan: Smršť – švédský román. Odehrává se na ostrově Öland. Hlavní
hrdina Joachim nedal na pověry o ostrově a se svou rodinou se nastěhoval na statek
Äluden. Tato usedlost však byla vystavěna ze dřeva lodního vraku a všem obyvatelům
přineslo toto místo jen neštěstí;
VONDRUŠKA, Vlastimil: Podivná svatba na Lichnici – historická detektivka;
ZAFÓN, Carlos Ruis: Marina – román současného španělského prozaika je tajuplným a téměř hororovým příběhem z Barcelony.
Naučná literatura:
BÜLLOW, Friederike: Sardinie – průvodce na dovolenou;
FRESSANGE de la, Ines: Se šarmem Pařížanky – průvodce světem francouzské
elegance a typického šarmu. V knize najdete módní typy a rady, jak se oblékat, líčit,
nakupovat či bavit jako Pařížanka. Dozvíte se o zajímavých místech, obchůdcích, muzeích, které město před turisty tak trochu skrývá;
HASLINGER, Josef: Jáchymov – potkají se náhodou: nakladatel a bývalá tanečnice. Majitel malého vídeňského nakladatelství Anselm Findeisen si přijede léčit těžkou
chorobu pohybového ústrojí do starého lázeňského hotelu v Jáchymově, kde potká
bývalou tanečnici. Ta mu začíná vyprávět příběh, který ji celý život doprovází. Je to
tragédie jejího otce. Byl jím slavný brankář československé hokejové reprezentace
Bohumil „Bóža“ Modrý. Přestože byl od třicátých let hvězdou týmu, nemohly ho jeho
úspěchy ochránit před svévolí komunistického režimu. Byl zatčen. Deportovali ho do
různých vězení a pracovních táborů v Jáchymově, městečku s uranovými doly v Krušných horách. Až po pěti letech byl amnestován, avšak se zničeným zdravím, a jako na
smrt nemocný propuštěn. Rodině zbývá jen přihlížet jeho pomalému umírání. Jeho
dcera se stává kronikářkou neurčitých vzpomínek, jimž nedokáže uniknout;
HEŘMAN, Jiří: Václav Havel. Vzpomínková kniha – kniha zachycuje životní dráhu
Václava Havla od dětských let až po nejvyšší ústavní funkci prezidenta republiky;
HÜTHER, Gerald: Tajemství prvních devíti měsíců – vývoj dítěte před narozením.
Autoři osvětlují prenatální život – od oplození po narození;
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RŽEVSKÁ, Jelena: Zápisky válečné tlumočnice – autorka působila za druhé světové války jako tlumočnice jedné z obávaných sovětských jednotek SMERŠ. S ní
putuje až do Vůdcova bunkru a stává se hlavním aktérem historie kolem pitvy ostatků
Hitlera a jeho ženy. Právě ona odkrývá světu, jak to bylo se vznikem mýtů o Hitlerově
přežití a jakou roli v této kauze sehrál Stalin;
SONG, Sok: Skládej a tvoř nové origami – 40 geniálních origami modelů. Od
základů skládání až k velkým projektům;
STRUNECKÁ, Anna: Doba jedová 2. – kniha nabízí poutavé čtení o škodlivých látkách v potravinách, nápojích, kosmetice, lécích a potravinových doplňcích a životním
prostředí vůbec, které jsou reklamou, sdělovacími prostředky a mnohdy i medicínou
doporučovány jako zdraví prospěšné.
Pro děti a mládež:
Hádej zvířátka – leporelo;
Hledej bájné bytosti – kniha plná nejrůznějších bytostí, které už od nepaměti žijí ve
světě bájí; AWDRY, W.: Toby a jehňátka – příběh podle televizního seriálu o Mašince Tomášovi;
DĚDKOVÁ, Jarmila: Popelčin valčík – dívčí román. Spisovatelka vypráví krásný
příběh, jehož hrdinkou je studentka taneční konzervatoře. Její maminka byla skvělou
baletkou, po níž dcera zdědila hudební i pohybový talent, ale s tatínkem se zabila
v autě a rázem bylo všechno jinak;
KOCMANOVÁ, Ivana: Červená čepička a jiné pohádky – malované čtení pro
nejmenší čtenáře;
ŠTĚPÁNEK, Ivo: Říkadla a básničky pro kluky a holčičky.
Knížky v angličtině:
HEMINGWAY, Ernest: The sun also rises (v češtině Fiesta) – román o tzv. ztracené generaci, která po válce prožívá deziluzi a snaží se ztracená léta nahradit honbou
za požitky;
CONNELLY, Michael: The poet (v češtině Básník) – thriller s kriminální zápletkou.
Nový časopis Historický kaleidoskop
V knihovně si můžete půjčit nový časopis Historický kaleidoskop. Časopis se zabývá
především historií 20. století, zvláště pak českou a slovenskou.

Prázdninový provoz knihovny
Oznamujeme všem našim čtenářům, že knihovna bude z důvodů rekonstrukce uzavřena od poloviny července do konce srpna. Termín
pro vrácení vypůjčených knih je tedy září 2012.

inzerce

PRONAJMU

garsonku v Černošicích – Mokropsech

35 m2 s vlastní koupelnou, WC a kuchyňskou linkou, částečně
vybaveno. V ceně připojení k internetu. Ihned k nastěhování.
Cena i s poplatky: 8.000,- Kč/měsíc. Kontakt: 724 036 414

LETNÍ KINO “NA ZAHRÁDCE”

ČE

RV

EN

VSTUP: ZDARMA

Zahájení letní sezony promítaní na zahrádce Clubu Kino.
Letos jsme pro Vás připravili promítání oblíbeného seriálu Okresní přebor.
Každé úterý budou promítnuty dva díly a na konci léta celovečerní film.

VSTUP: ZDARMA

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

OKRESNÍ PŘEBOR 1. + 2. díl / Pohřeb - Nábor
VIDEO DJ
MTV HITS “80”

ŽIVÉ HRANÍ NA ZAHRÁDCE

EC

21:00
hod

20:30
hod

18:00
hod

21:00
hod

Tento rok jsme si pro Vás připravili novinku. Každou sobotu máme
připravenou kapelu, která bude hrát živě na zahrádce pro zpříjemnění letních
podvečerů.
VSTUP: ZDARMA

20:30
hod

OKRESNÍ PŘEBOR 3. + 4. díl / Fanynka - Jesle

13.7. DJ EYECUT
VSTUP: 20,- Kč
pá
Misch Masch Hot Summer Dance Hits v podání dívčího dua EyeCut

18:00
hod

Live Garden Party s živou muzikou na zahrádce Clubu Kino.
Grill and Drinks.

OKRESNÍ PŘEBOR 5. + 6. díl / Forbes - Lucka

20:30
hod

Live Garden Party s živou muzikou na zahrádce Clubu Kino.
Grill and Drinks.

ŽIVÉ HRANÍ NA ZAHRÁDCE

zazní v CK.

20.7. DUBOVÝ STEPY V CK
VSTUP: 50,- Kč
pá
Dub Step - jeden z nejoblíbenějších hudebních stylů současnosti opět

18:00
hod

LIVE

21.7.
so

DANCE

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

KINO

17.7. LETNÍ KINO “NA ZAHRÁDCE”
út

LIVE

14.7.
so

DANCE

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

21:00
hod

ŽIVÉ HRANÍ NA ZAHRÁDCE

VSTUP: ZDARMA

KINO

10.7. LETNÍ KINO “NA ZAHRÁDCE”
út

LIVE

7.7.
so

DANCE

6.7.
pá

KINO

3.7.
út

z knihovny

OKRESNÍ PŘEBOR 7. + 8. díl / Kopačák - Schůze

24.7. LETNÍ KINO “NA ZAHRÁDCE”
út
KINO

VSTUP: ZDARMA

27.7. DJ BUNDA + DJ VÓĎA
VSTUP: 50,- Kč
pá
Známé a populární černošické duo po delší době v Clubu Kino.

DANCE

21:00
hod

20:30
hod

---hod

18:00
hod

VSTUP: ZDARMA

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

21:00
hod

Live Garden Party s živou muzikou na zahrádce Clubu Kino.
Grill and Drinks.

ŽIVÉ HRANÍ NA ZAHRÁDCE

27.7. LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY 2012
pá
27.7. - 12.8. 2012 - Přímé přenosy na velké plátno

SPORT

28.7.
so
LIVE

VSTUP: ZDARMA

OKRESNÍ PŘEBOR 9. + 10. díl / Na váhu - Jaro

31.7. LETNÍ KINO “NA ZAHRÁDCE”
út

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

Tradiční setkání místních i přespolních kapel v Clubu Kino.
Jedinečná přehlídka téměř všeho, co se za poslední roky na lokální hudební
scéně urodilo + lokání v lokále :-)

25. srpna 2012

KINO
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