Černošice
informační list
www.mestocernosice.cz

prosinec 2012

Komenského ulice byla slavnostně otevřena (strana 3)

Koncert Ireny Budweiserové (strana 21)

Adresář obchodů a služeb – 2. část (strana 11)

Přehled kulturních akcí (strana 22)

Vážení a milí
čtenáři,
v nadcházejícím roce 2013 Vám přeji
hodně zdraví, spokojenost v osobním
životě a úspěchy na poli pracovním.
Konec roku je doba, kdy se člověk ohlíží a rekapituluje. Obklopeni všudypřítomnou ekonomickou krizí, která na každého z nás více
či méně doléhá, mohli bychom podlehnout
skepsi či obavám. Vím, že pro mnohé tato
doba skutečně není jednoduchá a nejistá budoucnost nám na klidu nepřidává. Přání se
lehko napíše, život pak bývá složitější. Přesto
si velmi přeji, abychom dokázali do budoucna hledět s optimismem. Hledání toho dobrého, co nám život přináší, je cestou k naší
spokojenosti. Ano, musíme více počítat, někde se musíme uskromnit, něco si nemůžeme dovolit – vy každý ve své domácnosti i my
na radnici. Možná s tímto přístupem uděláme
jen to, co je skutečně potřebné. A to je dobře. Možná, a to považuji za nejdůležitější, si
uvědomíme význam toho, co není za peníze
– přátelství, vlídnost, úsměv.
Ohlédnu-li se za uplynulým rokem, vidím, že se mnoho v Černošicích podařilo.

Některá naše rozhodnutí jste vítali, s některými jste spokojeni nebyli. Věřte mi, že
konáme s nejlepším vědomím a svědomím
a mnohdy je velmi těžké najít rozumný kompromis mezi různorodými požadavky všech
skupin obyvatel.

Nová telefonní čísla na městský úřad
Na začátku listopadu probíhalo přečíslování telefonních čísel městského úřadu na
pracovištích v ulicích Riegrova a Karlštejnská v Černošicích. Uvádíme proto přehled základních kontaktů na jednotlivé odbory městského úřadu. Všechny kontakty
v aktuální podobě naleznete na našich stránkách www.mestocernosice.cz.
K přečíslování došlo v souvislosti s instalací novější telefonní ústředny, kterou jsme bezúplatně
získali od MPSV. Díky použité technologii bychom měli v následujícím období ušetřit provozní náklady na služby telekomunikací. Pracoviště
v Černošicích jsou nově připojena do veřejné telekomunikační sítě pod jednou provolbou (221
982 XXX) a volání mezi pracovišti Riegrova, Karlštejnská a Podskalská (Praha) probíhá vnitřně,
tedy zdarma.

V rámci konsolidace nákladů na provoz městského úřadu bude ještě do konce roku probíhat analýza a vyhodnocení potřeby a využívání
přímých pevných linek a následné jednání s poskytovatelem služeb o jejich zrušení či případné změně cen v rámci výhodnějších tarifů.

Děkuji všem, kdo se jakkoliv přičinili
o rozvoj a zlepšení vzhledu našeho města,
a přeji Vám klidné prožití vánočních svátků.
S úctou
Daniela Göttelová
místostarostka

Uzávěrka IL leden 2013
je v pondělí 10. 12. 2012
v 10 hodin.

Příští zasedání
zastupitelstva se koná
ve čtvrtek 20. 12. 2012
od 19 hodin v Club Kinu.

Martin Šebek
odbor informatiky

Seznam nových telefonních čísel najdete na straně 10.
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z radnice

Zimní údržba komunikací
S prvním sněhem začíná technickým službám náročné období. Právě tento odbor se
totiž stará v zimě o údržbu místních komunikací. Připravovat se ale začali již na konci
října. Jako zimní je totiž stanoveno období již od 1. 11. až do 31. 3. každého kalendářního roku.
Dnem 1. 11. tak dochází k vyhlášení zimní pohotovosti, což znamená:
• k 1. 11. musí být provedena kontrola stavu
a množství posypového materiálu;
• k 1. 11. musí být tzv. přezbrojena technika (vozidla připravená na provádění zimní údržby);
• k 1. 11. musí být zkontrolována veškerá technika – její technický stav, odstraněny veškeré
zjevné závady, veškerá vozidla musí být přezuta na zimní pneumatiky;
• k 1. 11. musí být stanoveno rozdělení osádek
vozidel a ke každému vozidlu provádějícímu
zimní údržbu určená obslužná posádka.
Pracovníci OTS jsou k tomuto dni rozděleni do
dvou skupin, každá z nich musí zajistit obsluhu
všech vyjíždějících vozidel zajišťujících sjízdnost
komunikací. Zároveň jsou určeny osádky vozidel
zajišťující schůdnost chodníků a zkratek.
Pracovníci odboru drží tzv. pohotovost v týdenních intervalech. Běžná pracovní doba je
dodržována pouze tehdy, když není nutné provádět údržbové práce na sjízdnost a schůdnost
komunikací.
Na daný týden je určena osoba, která sleduje
povětrnostní a klimatické podmínky a je pověřena svoláním pracovníků, kteří drží pohotovost,
na pracoviště. Pracovníci jsou povinni se dostavit do 30 minut od vyhlášení na pracoviště a zahájit potřebné práce;
• každý výjezd je dokumentován carcontrol systémem;
• každý řidič, který provádí zimní údržbu je povinen zvážit podle svých schopností a znalostí,
zda může provést údržbu na daném úseku
relativně bezpečně (nesmí ohrozit sebe, jiného účastníka silničního provozu), nebo tento
úsek vynechá a nahlásí ho jako úsek nutný
ošetřit ručně.
Údržba podle důležitosti komunikací
A jak se stanoví pořadí, v němž budou jednotlivé ulice udržovány? Výchozím podkladem při
stanovení pořadí důležitosti údržby komunikací
bylo především zajištění potřeb obyvatelstva,
jeho zásobování a osobní hromadné přepravy autobusy. Dále se vycházelo ze zkušeností
z minulých zimních období (graficky znázorněno
v příloze).
V zimě zajišťujeme sjízdnost a schůdnost místních komunikací chemickým posypem a inertním materiálem, včetně pluhování. V mapovém
zákresu si každý může najít svou ulici a ověřit si
tak, zda je zařazena do plánu zimní údržby, a popřípadě zjistit, v jakém pořadí je udržována.
Základní povinnosti uživatelů místních komunikací:
• přizpůsobit chůzi a jízdu stavu komunikací,
který je v zimním období obvyklý;
• při chůzi po chodnících a komunikacích,
kde se podle tohoto plánu zmírňují závady ve
schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrz2

lé kaluže, kluzkost ve stínu stromů a budov
apod.);
• při chůzi po chodníku používat té části chodníku, která je posypána posypovým materiálem;

• při přecházení komunikací použít k přechodu označený přechod pro chodce, na němž
jsou podle tohoto plánu zmírňovány závady ve
schůdnosti.
S ohledem na problémy s parkováním v našem městě je úklid i zimní údržba komunikací
čím dál složitější. Proto si vás dovolujeme požádat o spolupráci tím, že umožníte průjezd naší
mechanizace na komunikacích.
Renáta Petelíková
vedoucí odboru technických služeb

I. pořadí
II. pořadí
III. pořadí
místní komunikace bez zimní údržby
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příštího čísla je v pondělí 10. 12. v 10 hodin.

z radnice

Jednou větou...

• Finišuje příprava žádosti o dotaci na výsadbu
zeleně na valu podél tzv. Sportparku Berounka
a v zahradě Základní umělecké školy.

• Městský úřad spustil novou telefonní ústřednu (získanou zdarma z Č. Budějovic, kde zbyla)
a černošičtí úředníci si s pražskými kolegy začali
volat zdarma; „cenou“ za tuto úsporu je nutná
změna telefonních čísel – úřad Černošice má
nyní tel. 221 982 521, změnily se i přímé linky.
• Zastupitelstvo schválilo upravené zřizovací listiny škol a školek; nová školka na Vápenici, v ulici
Pod Ptáčnicí, se teď už oficiálně jmenuje Barevný ostrov.
• Proběhly letošní opravy výtluků místních ulic
– po zásadním vyspravení silnic v roce 2010 za
milion korun nám tentokrát díky údržbě a rekonstrukcím ulic stačila polovina (loni nebylo nic).
• Na úřadě proběhla další soutěž o „10 malých
velkých nápadů“ našich zaměstnanců – jak za
malých nákladů zlepšit prostředí úřadu a jak
ušetřit čas a peníze.
• Listopadové zastupitelstvo přijalo strategický
plán města na příštích 5 let a vypovědělo smlouvy o působení městské policie v oblasti Rudné.
• Intenzivně se připravuje rozpočet na rok
2013, který zastupitelé projednají na letošním
posledním zasedání 20. prosince; v příjmech by
mělo přibýt cca 10 mil. Kč díky novele zákona
o rozpočtovém určení daní, což umožní rychlejší
splácení úvěrů a některé menší přímé investice.

• Česká národní banka snížila základní úrokovou sazbu na historicky nejnižších 0,05 % a Černošice vypsaly výběrové řízení na úvěr na další
rok rekonstrukcí komunikací.
• Stavební úřad uspořádal závod na kolečkových židlích a v hodu šanonem.
• Společnost PSVS (nově Porr) dokončila asfaltování 18 ulic, které si na jaře u nás vysoutěžila; firma IPPOS, která vyhrála podzimní balíček
2 ulic, Berounské a V Mýtě, v první fázi podcenila
potřebné pracovní tempo a až v polovině listopadu
na naléhání města přivedla posily, aby dokončení
stihla do vypuknutí zimy, uzavření obaloven asfaltu
a smluvního termínu; závod s časem bojovala i firma VHS, aby i přes nutné předělání podkladových
vrstev včas dokončila cyklotrasu na Radotín.
• Česká spořitelna byla oslovena s poptávkou
na menší úvěr na rekonstrukci a přístavbu hasičské zbrojnice v Mokropsech v příštím roce;
splátky utáhnou hasiči ze svého standardního
rozpočtu díky tomu, že již doplatili svůj nový hasičský vůz a nakoupili dýchací přístroje.
• Technické služby se po dokončení chodníku k nové školce Barevný ostrov ujmou dalšího
v části Střední ulice, kde využijeme souběhu
s výkopovými pracemi kvůli položení elektrického vedení.

• Ve webové anketě o Sportparku Berounka,
rovněž nazývaném Hřiště Radotínská (ač všichni
vědí, že není ani sportovní plochou, ani parkem,
ani hřištěm), zatím nejvíce hlasů získává jeho zachování v současné podobě volné zelené plochy.
• Naše dobrovolné hasiče bez pozvání navštívily Děti země, aby prozkoumaly ekologická rizika
naší hasičské zbrojnice; rada města následně
schválila nákup nové a lepší nádrže na naftu.
• Starostovi Lipenců odešel upravený návrh
smlouvy, kterou by jim Černošice darovaly lávku
přes řeku, aby na ni mohla tato městská část
od pražského magistrátu žádat dotaci na rekonstrukci.
• Zástupci vedení města, redakce a redakční rady IL se sešli s O. Kužílkem, aby probrali
vhodný postup při zveřejňování reakcí města na
příspěvky občanů; potěšil nás slovy, že s našimi
problémy by si lidé z většiny českých měst připadali „jako v ráji“; více informací o této schůzce
Vám nabídneme v jednom z příštích čísel.
• O rozhodnutích rady a zastupitelstva si přečtěte v zápisech z jednání uvnitř listu.
• Příští veřejné zasedání zastupitelstva bude ve
čtvrtek 20. prosince od 19.00 v Club Kinu.
• V pondělí 31. prosince bude pro veřejnost zavřený městský úřad.
Filip Kořínek
starosta@mestocernosice.cz, tel. 604 851 754

Komenského ulice byla slavnostně otevřena
V listopadu definitivně zmizely staré betonové sloupy s vrchním
vedením elektřiny a veřejného osvětlení z nově rekonstruované
Komenského ulice. Po odstranění sloupů a přepojení nového
vedení elektrické soustavy bylo možné provést dodláždění chybějících částí chodníku.
Hned poté, přesně ve středu 21. listopadu proběhlo slavnostní otevření celé ulice dle podmínek poskytovatele dotace ROP
– Střední Čechy. Zástupci města a ROPu se chopili slavnostního přestřižení pásky a symbolicky tak prohlásili páteřní ulici do
nejstarší části Černošic za dokončenou. Věříme, že nová ulice
vydrží déle než její předchůdkyně a že bude sloužit občanům
našeho města po dlouhá léta.

FOTO: Petr Kubín

Jiří Jiránek
FOTO: Petr Kubín

-- ...a ulice Komenského fotografovaná po dokončení rekonstrukce. -FOTO: MěÚ Černošice

-- Ulice Komenského před rekonstrukcí... -3
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Cestovní pas
si vyřiďte ještě
před sezónou
Jak jsme na tom s vyřizováním
cestovních dokladů a občanských
průkazů aneb co můžeš udělat
dnes…
Všichni, jak vy, naši klienti, tak my,
úředníci na městském úřadě, za sebou
máme v mnoha ohledech výjimečnou
„pasovou“ sezónu. Došlo ke změně zákona a systému vyřizování občanských
průkazů a skončila platnost zápisů dětí
do pasů rodičů. Ne vždy odpovědné
orgány státní správy spolupracovaly
a pomáhaly nám, obcím s pověřenou
působností, výjimečný nápor zvládnout
…
Tyto skutečnosti vyústily v problémy,
spojené zejména s dlouhou čekací dobou na odbavení a zastavováním výdeje pořadových čísel. Nepříznivý dopad
pocítili jak naši klienti, tak naši úředníci.
Provedli jsme řadu opatření, která alespoň částečně tyto negativní dopady eliminovala a v rámci možností zpříjemnila
pobyt na našem úřadě (např. dočasné
prodloužení úředních hodin, přijmutí
dalších nových zaměstnanců na uvedenou problematiku). Medializací problému se „rozhýbali“ příslušní úředníci
na odpovědném ministerstvu k dodání
„výdajového pracoviště“ navíc. Dále
jsme doplnili židle na chodbu, zavedli
bezplatné wifi připojení, zřídili na letní měsíce automat na vodu, dovybavili
dětský koutek, zřídili informační tabuli
s předpokládanou dobou čekání a na
chodbu najali informační pracovníky.
Situaci jsme snad na horší trojku zvládli.
V současné době je možné požádat na našem úřadě v Podskalské
19 na Praze 2 v úředních hodinách
(po, st 8–17, út, čt, pá 8–12) jak
o občanský průkaz, tak o cestovní
doklad téměř bez čekání. Maximální
čekací doby jsou dnes cca 30 minut,
standardem je ale čekání 10minutové nebo i kratší. Předpokládáme, že
tato příznivá situace bude trvat do
února až března příštího roku, pak
nás čeká opět nová „pasová“ sezóna. Předpokládáme, že nebude natolik náročná, přesto všem klientům
doporučuji příznivé situace využít a zažádat si o osobní doklady co nejdříve.

Letošní „velký třesk“ se blíží do finále
Záměr zrychlené rekonstrukce místních komunikací financovaný z úvěru, který bude
splácen z výnosu zvýšené daně z nemovitosti, se blíží do finále. Od června, kdy se
s rekonstrukcemi začalo, uplynulo půl roku. Za tu dobu získalo mnoho páteřních
ulic novou tvář. Jak pod rukama plastického chirurga některé ulice zkrásněly, jiné se
proměnily k nepoznání.
V letošním roce bylo dosud zrekonstruováno 15
ulic a další 4 se ještě do zimy dočkají nového
kabátu, do kterého se již oblékly ulice: Domažlická (úsek mezi Táborskou a Mokropeskou),
Havlíčkova (úsek mezi Vrážskou a Bezručovou),
Husova (od Vrážské po Kollárovu), Jansova (od
Komenského po ul. Nad Statkem), Jihlavská
(od Jičínské po Libereckou), Karlická (u „bytovek“), Nerudova (od ulice Boženy Němcové po
Husovu), Pod Horkou, Riegrova (mezi Vrážskou
a Karlštejnskou), Rumunská, Střední (od Vrážské po Mládežnickou), Tyršova (od Karlické po
Bezručovu), V Kosině, Větrná (od Borůvkové po
Slunečnou) a Měsíční (chybějící část od Jitřní
po Slunečnou). V současné době ještě probíhá
rekonstrukce v ulicích Berounská, Klatovská, Na
Poustkách a V Mýtě.
Náklady na realizaci vyjmenovaných ulic kromě
ulic Berounská a V Mýtě jsou dle smlouvy s PSVS
(Pražské silniční a vodohospodářské stavby),
které změnily v říjnu název na PORR, a. s.,
31.358.958 Kč. Nejedná se o konečnou sumu,
celkové náklady budou známy až po celkovém vyčíslení všech vícenákladů a méněnákladů, které
v průběhu výstavby vznikly. Na rekonstrukci ulic
Domažlická, Rumunská, Střední, Husova, Pod
Horkou, Riegrova přispělo ministerstvo financí
mimořádnou dotací ve výši 10 mil. Kč.
Rekonstrukce ulice Pod Višňovkou a K Lesíku,

které byly původně v seznamu ulic určených k rekonstrukci v letošním roce, byla hned po veřejné
soutěži na zhotovitele odložena. Jejich realizace
byla příliš drahá. V závěru se k těmto ulicím přidala ještě Gogolova, kde se objevil problém s porušenou dešťovou kanalizací.
Naopak byly na podzim zařazeny ještě další ulice, a to Berounská a V Mýtě. Veřejnou zakázku
na jejich realizaci vyhrála firma IPPOS Bohemia,
a. s., za cenu 4.440.000 Kč. Záměnou za Gogolovu ulici byla zařazena část ulice Měsíční, u níž
jako u jediné z připravených ulic byly náklady na
její realizaci obdobné, jako na ulici Gogolovu.

-- Také ulice Domažlická získala
asfaltový povrch. --

-- Rekonstrukce ulice Berounská
právě probíhá. --

Proč byla vyřazena ulice Gogolova
Před zahájením její rekonstrukce byl proveden
kamerový průzkum stávající dešťové kanalizace
vedoucí touto ulicí. Při něm bylo odhaleno značné
poškození dešťové kanalizace. V horním úseku je
kanalizace zabetonovaná (město se bude snažit
vymáhat tuto vzniklou škodu, neboť je zřejmé,
kdo ji způsobil), ve spodním úseku je zcela protržená tak, že nemůže plnit svou funkci. Protože
oprava dešťové kanalizace bude časově náročná
a finančně nákladná, bude provedena v příštím
roce. Do té doby bude připravena projektová dokumentace na její opravu.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic a správy majetku

3x FOTO: Dana Jakešová

…neodkládej na zítřek.
Jiří Toman
vedoucí správního odboru
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Rekonstrukce komunikací bude pokračovat i v příštím roce
Zastupitelstvo města na svém 18. zasedání konaném dne 11. 10. 2012 rozhodlo
o pokračování rekonstrukcí místních komunikací i v příštím roce. Již nyní se tedy
začalo s přípravou tohoto záměru.
Město vypsalo výběrové řízení na zhotovitele
projektové dokumentace komunikací určených k rekonstrukci, které vyhrála společnost
EKIS, a. s., za cenu 275.058 Kč. Zakázky se
účastnilo celkem 8 projekčních firem, z nich
3 byly vyloučeny z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů. Na základě zkušeností
z letošního roku byly požadavky na obsah projektových dokumentací více zpřesněny zejména o detailnější řešení napojování stávajících
nemovitostí a stávajících komunikací na ty rekonstruované.
Návrh na příští rok počítá se zrekonstruováním těchto místních komunikací: Čapkova, Dr.
Janského v úseku od pekárny k pláži, Erbenova, Chebská, Jičínská, Jiráskova, Jižní (úsek
Nad Statkem – Komenského), Lermontova,
Libušina vč. nového vodovodu, Pardubická
vč. nového vodovodu a dešťové kanalizace
napojené do ulice K Lesíku, Plzeňská, Pod
Višňovkou vč. nového vodovodu a Táborská
(úsek od Kladenské po Chebskou), parkoviště u městské pláže. Dále je plánovaná rekonstrukce chodníku v ulici Vrážská od pekárny
k ulici Riegrova, v ulici Dr. Janského od Masopustního náměstí k Srbské a výstavba nového chodníku v Kladenské ulici od Vrážské
k Jičínské.
Všichni občané bydlící v ulicích, které jsou
navrženy k rekonstrukci v příštím roce, budou
postupně oslovováni dopisem z městského

Granty na rok 2013
Město Černošice vyhlašuje granty pro oblast
kultury, pro práci s mládeží a granty v sociální
oblasti.
Formuláře a podmínky pro poskytnutí grantu jsou zveřejněny na internetových stránkách
města www.mestocernosice.cz. Formuláře obdržíte rovněž v podatelně městského úřadu. Vyplněné formuláře bude třeba odeslat na adresu
úřadu nebo odevzdat do podatelny nejpozději
do 31. ledna 2013.
Podmínkou pro zařazení žádosti do grantového řízení bude pro žadatele, kteří žádají opakovaně, řádné vyúčtování přidělené dotace v roce
2012, a to nejpozději do 21. 1. 2013.

úřadu se základními informacemi o podobě
rekonstrukce konkrétní ulice. Všichni, kteří
budou mít zájem se s projektem seznámit, mohou tak učinit prostřednictvím webových stránek města, kde budou všechny dokumentace
uveřejněny.
Již nyní naleznete dosud zpracované projekty pro příští rok na: http://www.mestocernosice.cz/projekty-a-dotace/strategicke-zamery/

Jiří Jiránek
odbor investic a správy majetku

FOTO: Marcela Kyzlinková

– Ulice Erbenova si rekonstrukci určitě zaslouží. –

Výsledky grantového řízení budou zveřejněny
v Informačním listu a na internetových stránkách
města a doručeny žadatelům na kontakty, které
uvedou ve svých žádostech.
Kontaktní osoby pro jednotlivé grantové
oblasti jsou:
Pavel Blaženín – granty v oblasti kultury,
tel. 221 982 561, 602 200 817,
email: pavel.blazenin@mestocernosice.cz
Lenka Kalousková – granty pro práci s mládeží,
tel. 604 900 454,
email: lenka.kalouskova@mestocernosice.cz
Daniela Göttelová – granty v oblasti kultury a v oblasti sociální, tel. 221 982 536, 604 268 000,
email: daniela.gottelova@mestocernosice.cz

Roznos IL do schránek
Objevují se dotazy, jak je možné, že někomu se
Informační list objeví ve schránce třeba v pondělí, zatímco o ulici dál až o tři dny později. Jak
to tedy s distribucí je?
Informační list do schránek doručuje Česká
pošta, resp. její pobočka v Černošicích. Na
roznos každého čísla je dohodnutá doba jednoho týdne. Záleží tedy na tom, kolik má právě pobočka k dispozici doručovatelek a jak si
která doručovatelka roznos časopisu ve svém

rekonstrukce-komunikaci/. Ostatní projekty
budou dopracovány v průběhu prosince letošního roku.
Zároveň je možné projekt konzultovat při
osobní návštěvě odboru investic a správy
majetku. V takovém případě nás prosím předem kontaktujte, abychom byli schopni zajistit
přítomnost zaměstnance, který se vám bude
moci věnovat, a to e-mailem na: investice@
mestocernosice.cz nebo telefonicky na čísla
221 982 519 nebo 221 982 504.

„rajonu“ rozvrhne. Vzhledem k množství a tím
i vysoké hmotnosti samozřejmě není reálné vše
roznést najednou. Nyní v předvánočním čase to
platí dvojnásobně.
Pokud se stane, že k vám IL nedorazí, můžete toto reklamovat. Obracejte se přímo na poštu
v Černošicích, případně na redakci IL. K reklamaci je třeba uvést jméno a přesnou adresu.
Dana Jakešová
editorka IL

Krysy a potkani
v městské kanalizaci
Pokud jste zaznamenali v poslední době zvýšený
výskyt těchto hlodavců v okolí městské kanalizace,
podejte nám prosím o tom zprávu a my si na ně
„posvítíme“. V posledních letech město neprovádí
plošnou deratizaci kanalizace, ale pouze lokální.
Objevují-li se hlodavci v blízkosti kanalizace u vašeho obydlí, necháme provést deratizaci právě tam.
Zprávu nám prosím zašlete na adresu: investice@mestocernosice.cz nebo sdělte telefonicky na
číslo 221 982 531.
Jiří Jiránek

Referendum je platné
Místní referendum o další zastavěnosti v Černošicích se konalo ve dnech 12.–13. 10. 2012.
Výsledek referenda byl platný a závazný. Jeden z vlastníků dotčených pozemků podal
k soudu návrh na vyslovení neplatnosti tohoto
místního referenda. Krajský soud v Praze návrh o vyslovení neplatnosti rozhodnutí přijatého
v místním referendu zamítl usnesením č. j. 50 A
20/2012-81. Text usnesení je zveřejněn na internetových stránkách města Černošice v sekci Územní plánování – Místní referendum.
Helena Ušiaková
vedoucí odboru územního plánování
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Město požádá o dotaci na úpravy Karlické ulice
Město Černošice v současné době připravuje
projekt stavebních úprav v ul. Karlická. Tento
projekt řeší stavební úpravy komunikace v úseku od křižovatky s ulicí V Zahrádkách po křižovatku s ulicí Vrážská, tedy u mateřské školky.
Konstrukce vozovky je navržena částečně
živičná a částečně ze žulové dlažby. Součástí projektu je také řešení nových parkovacích
stání před vjezdem do areálu mateřské školky,
která mají nahradit ta dosavadní, zcela nevhod-

ně umístěná. Součástí úprav je i návrh kompletního zrekonstruování stávajícího chodníku
v celé délce upravovaného úseku komunikace.
Vzhledem k současné rozpracovanosti projektu není zatím k dispozici rozpočet nákladů,
nicméně město Černošice se chce začátkem
příštího roku ucházet s tímto projektem o dotaci ze zdrojů Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy (ROP).

Podpora u vybraných projektů bude poskytována formou dotace, jejíž maximální výše
může dosáhnout až 72,5 % celkových způsobilých výdajů projektu, přičemž minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na
projekt je 3 mil. Kč.
O dalším postupu přípravy uvedeného projektu vás budeme průběžně informovat v dalších vydáních Informačního listu.
Magdalena Mutlová, odbor investic a správy majetku

Místo zatravněných pásů „rozbahněné“
V poslední době se v našich ulicích začal objevovat zvláštní úkaz. Zatravněné pásy zejména v nově rekonstruovaných ulicích někde připomínají právě zorané pole. Sotva v nich začala vyrůstat právě zasetá
tráva, jsou plné hlubokých rýh. Že by se v našem městě přemnožili
divočáci?
Vysvětlení je bohužel daleko prozaičtější. Za všechno mohou obyčejní lidé, kterým nestačí široká silnice. Přitom zatravněné pásy neplní
jen okrasnou funkci, ale v několika ulicích zastávají i funkci vsakovací.
Pokud se rozjezdí, nevsáknou potřebné množství dešťové vody z komunikace, na které se tak tvoří louže.

Nejen v letošním roce se snažíme investovat do stavu našich komunikací nemalé finanční prostředky, je proto škoda, že namísto zelených
pásů vznikají blátivé, nevábně vypadající strouhy. Příkladem za všechny
je ulice Riegrova u lékárny, kde překážkou ničivým nájezdům automobilů nejsou ani 12 cm vysoké obrubníky, které byly osazeny úmyslně, aby
i zde byl vytvořen a uchráněn kousek zeleně. Přitom na ulici se dá zastavit vždy, když zbyde alespoň jeden volný jízdní pruh o šířce 2,7 m.
Věříme, že vám záleží na vzhledu našeho města a svými čtyřkolovými
miláčky budete využívat jen komunikace, nikoliv travnaté pásy kolem nich.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku

2x FOTO: MěÚ Černošice

-- Někde zelené pásy připomínají právě zorané pole. --
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-- V Riegrově ul. neodradí mnohé řidiče od najetí na zelený pás
ani vysoký obrubník. --
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Kancelářský trojboj
První listopadový den po 15 hodině byl v Černošicích možná položen
„základní kámen“ nové tradice – 1. ročník Černošického kancelářského trojboje. Jednalo se o dobrovolné setkání úředníků MěÚ Černošice
v jejich volném čase, kteří měli chuť se potkat i jinak než pracovně
a vtipným způsobem změřit své síly ve třech disciplínách.
Vítězem klání se stal tým „Šlupkové“ (tým odboru životního prostře-

dí), který získal hlavní trofej – „Putovní pohár“ Černošického kancelářského trojboje – kterou do soutěže věnoval tajemník úřadu.
Poděkování všem, kdo byli ochotni ve svém volném čase udělat pro
sebe i ostatní něco navíc.
Marie Špačková
vedoucí odboru stavební úřad
2x FOTO: MěÚ Černošice

-- Úředníci si po práci ještě trochu zasoutěžili. --

Nové veřejné osvětlení
• bylo provedeno v Riegrově ulici
V říjnu přibylo nové osvětlení v Riegrově ulici
od lékárny k Vrážské, které nahradilo léta nedostatečné osvětlení této exponované ulice.
V Riegrově ulici díky tomu zmizely i ohyzdné
dráty vrchního vedení s dožilými dřevěnými
sloupy. Veřejnou zakázku na realizaci tohoto
nového veřejného osvětlení vyhrála společnost
ELTODO EG, která podala nejvýhodnější nabídku v ceně 99.462 Kč.
• bylo provedeno ve Střední ulici
V úseku Střední ulice od Školní po Gorkého
proběhla v listopadu výstavba nového veřejného osvětlení společně s pokládkou kabelového
vedení elektrické soustavy. Vítězem veřejné
zakázky na výstavbu VO se stala společnost
ELEKTROŠTIKA, s. r. o., která předložila nejvýhodnější nabídku v ceně 113.698 Kč. Pokud
to počasí dovolí, bude ještě v letošním roce
provedena v tomto úseku Střední ulice výstavba

chodníku, která byla při realizaci vozovky před
dvěma lety z finančních důvodů „odložena“.
• bude realizováno v Měsíční ulici
I v Měsíční ulici se tamní občané dočkají
veřejného osvětlení, které v této lokalitě zcela chybělo a po jehož zřízení mnozí léta volali.
Veřejné osvětlení zde bude zřízeno v průběhu
prosince letošního roku, případně ledna roku
následujícího. Veřejnou zakázku na realizaci
VO v Měsíční ulici získala společnost Jiří Majer
– ELEKTRO, která podala nejvýhodnější nabídku na jeho realizaci za 256.083 Kč. Veřejné
osvětlení bude provedeno od ulice Ostružinová
až k ulici Slunečná. V oblasti „Lada“ zbyde po
dokončení tohoto osvětlení již jen jedna ulice
(Čapkova), kde bude osvětlení chybět. V současné době je i jeho realizace připravována na
příští rok.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic a správy majektu
FOTO: Dana Jakešová

Omezení
provozu úřadu
dne 31. 12. 2012
Upozorňujeme, že dne 31. 12. 2012 bude
z technických důvodů omezen provoz městského úřadu Černošice. Důvodem je nutnost
odstavení počítačové sítě, systémů spisové
služby a ekonomického softwaru, zálohování
těchto systémů a přenesení dat do nového
roku. Na pracovišti Praha, v Podskalské ulici
budou v omezeném provozu vyřizovány pouze
neodkladné záležitosti na úseku občanských
průkazů a cestovních pasů, ostatní pracoviště
budou uzavřena. Všechna pracoviště v Černošicích budou v tento den uzavřena. V ostatní pracovní dny v období vánočních svátků je
městský úřad otevřen v běžných dobách.
Honza Louška, tajemník úřadu

Poděkování
členům okrskových
volebních komisí
Město Černošice děkuje všem členům
okrskových komisí za výborné zajištění voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje i místního referenda. Děkujeme rovněž
všem zájemcům, kteří se přihlásili a jejichž
nabídku na členství v komisi jsme již s kapacitních důvodů nemohli využít.
Volba prezidenta ČR proběhne ve dnech
11. a 12. 1. 2013 (případné II. kolo pak 25.
a 26. 1. 2013).

– Část ulice Střední má nové osvětlení. –

Markéta Štuková
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Kam se starým
oblečením

ZMĚNA VYHLÁŠKY
V neděli bude v Černošicích klid

Máte doma staré a přebytečné oblečení a nevíte kam s ním?
Nestíháte pravidelné sbírky odloženého oblečení? Existuje
jedno řešení. Uvolněte si skříně a pomozte potřebným.
Město Černošice uvažuje o umístění 3 kontejnerů, kam
můžete v kteroukoliv denní i noční dobu vhodit textil, který
chcete věnovat na humanitární účely. Kontejnery budou rozmístěny po obci tak, aby byly dobře přístupné všem občanům, tzn. v ulici Poštovní před budovou pošty, v ulici Vrážská
před budovou DPS a v ulici Topolská před areálem technických služeb.
Provozovatelem kontejnerů bude Diakonie Broumov, která
posléze na výdejních místech věnované a odložené oblečení
předá potřebným. Jedná se o organizaci, která poskytuje
sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní
příležitosti.
Celorepublikovou působností je Diakonie Broumov,
s. r. o., mezi organizacemi zabývajícími se sběrem použitého šatstva jedinečná. Systém třídění má nastaven tak, že
z přivezeného použitého textilu je 90 % dále využito a jen
10 % zůstává odpadem.
Věříme, že tuto novou službu přivítáte.

Na svém 18. zasedání dne 11. 10. schválili zastupitelé města změnu vyhlášky o ochraně veřejného pořádku. Pro občany to znamená, že hlučné
stroje a zařízení lze v našem městě používat pouze v pracovní dny a v sobotu v době od 8.00 do 20.00 a v ostatní dobu je používání hlučných strojů a zařízení zakázáno. Návrh zastupitele Davida Otavy na tuto úpravu podpořilo dalších 12 zastupitelů, jeden zastupitel byl proti a pět se zdrželo.
Ti z vás, kteří sledovali „bolestné“ hledání optimálního řešení, vědí, že
jsme otázku nedělního klidu na zastupitelstvu řešili již několikrát. V době,
kdy bylo možné hlučné stroje používat i v neděli, jsem společně se starostou vyzývala občany, aby – ač je to povoleno – tyto stroje v neděli
nezapínali a dopřáli svým sousedům klid a ticho. Bohužel ne vždy jsou
sousedské vztahy takové, aby takovou dohodu umožňovaly, a stížností
občanů na nedělní hluk přibývalo.
Nyní tedy v neděli a o svátcích platí na celém území města zákaz používání sekaček, cirkulárek, brusek, stavebních strojů apod. Dodržování
vyhlášky má v kompetenci naše městská policie, která bude sama iniciativně zasahovat tam, kde vyhláška dodržována nebude. Pokud sami
zaznamenáte porušování vyhlášky, upozorněte prosím nejprve na tento
fakt svého souseda a pokuste se po dobrém domluvit. Teprve budete-li
neúspěšní, obraťte se na městské policisty.
Věřím, že konfliktních situací bude co nejméně, všichni stihneme včas
např. posekat trávu, nařezat dříví a nedělní procházku nám zpříjemní třeba
ptačí zpěv

Renáta Petelíková
vedoucí odboru technické služby

Daniela Göttelová, místostarostka

Z 62. mimořádného jednání Rady města Černošice – 3. 10. 2012
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje zřizovací listinu (nový text) MŠ Pod
Ptáčnicí, Černošice a ukládá starostovi předložit zřizovací listinu zastupitelstvu;
• schvaluje zřizovací listinu (nový text) MŠ To-

polská, Černošice a ukládá starostovi předložit zřizovací listinu zastupitelstvu;
• schvaluje zřizovací listinu (nový text) MŠ Karlická, Černošice a ukládá starostovi předložit
zřizovací listinu zastupitelstvu;
• schvaluje zřizovací listinu (nový text) ZUŠ Čer-

nošice a ukládá starostovi předložit zřizovací
listinu zastupitelstvu;
• schvaluje zřizovací listinu (nový text) ZŠ Černošice a ukládá starostovi předložit zřizovací
listinu zastupitelstvu.

Z 63. jednání Rady města Černošice – 15. 10. 2012
TAJEMNÍK MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Rada města Černošice schvaluje dle zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, celkový počet zaměstnanců zařazených do MěÚ Černošice na 207 k 1. 11. 2012
a nový Organizační řád MěÚ Černošice s účinností od 1. 11. 2012.
ODBOR INFORMATIKY
Rada města Černošice schvaluje nákup 4 PC
a 4 monitorů LCD pro odbor sociálních věcí
a zdravotnictví od firmy Petr Menda v celkové
hodnotě 49.632 Kč vč. DPH, na základě výsledku výběrového řízení GEM č. G12/110150.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice jmenuje komisi pro
posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce nákup kopírek pro odbor sociálních věcí
a zdravotnictví ve složení p. Šebek, sl. Novotná
a p. Matoušek, náhradníci p. Havlíček, p. Hušek
a p. Gerstendörfer.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice:
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• souhlasí s mimořádnou dotací 5.000 Kč pro
společný koncert Chorusu Angelusu s romskou kapelou Benga Show v Club Kinu;
• souhlasí s úhradou nákladů na pohonné
hmoty v částce 2.000 Kč Spolku pro partnerství evropských měst, který město zastupoval
na jednání Jour Fix v polské Lešnici;
• jmenuje pí Ottomanskou, p. Hopfingera a pí
Göttelovou jako zástupce zřizovatele – města
Černošice do školské rady Základní školy Černošice, v souladu s volebním řádem schváleným radou města dne 20. 8. 2012 a v souvislosti s volbami zástupců rodičů a zástupců
pedagogů, které proběhly 2. října 2012.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• schvaluje rozpočtové opatření č. 60;
• bere na vědomí informaci o provedených
rozpočtových opatřeních schválených vedoucí finančního odboru.
ÚSEK PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE
Rada města Černošice schvaluje Rozhodnutí
o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem vnitra

a Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem místního rozvoje k projektu „Rozvoj služeb eGovermentu v ORP Černošice I. - III.“.
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• bere na vědomí vyčíslení víceprací na akci
chodník v křižovatce ulic Školní a K Lesíku,
ke kterým došlo v průběhu výstavby v celkové
částce 32.447,18 Kč bez DPH; ukládá odboru investic a správy majetku (OISM) a úseku
právnímu zpracovat dohodu o uznání vzniklých
vícenákladů při stavební akci „chodník v křižovatce ulic Školní a K Lesíku, které byly stavební firmou vyčísleny až po dokončení stavby;
• bere na vědomí vyčíslení víceprací vzniklých
v průběhu akce „přechod pro chodce v ul. Dr.
Janského v místech železničního podchodu”
21.184,98 Kč bez DPH; ukládá OISM a úseku právnímu zpracovat dohodu o uznání vzniklých vícenákladů při stavební akci „přechod
pro chodce v ul. Dr. Jánského v místech železničního podchodu“, které byly stavební firmou
vyčísleny až po dokončení stavby;
• jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek k vypsanému výbě-

z radnice

•

•

•

•

•

•

•

•

rovému řízení „Oprava povrchů asfaltových
komunikací v Černošicích“ ve složení: členové – p. Kubát, p. Nádvorník, p. Jiránek; náhradníci: p. Melichar, p. Havránek a p. Wolf;
jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek k vypsanému výběrovému řízení „Revize elektrických zařízení
a hromosvodů dle ČSN 331500, 332000-6,
341390 a ČSN 62305 v objektech ve vlastnictví města Černošice“ ve složení: členové p. Poul, p. Votava, p. Havránek a náhradníci:
p. Omáčka, p. Procházka, pí Březinová;
bere na vědomí informace o veřejné zakázce na výkon funkce TDI na akci rekonstrukce ul. V Mýtě vč. vodovodu a ul. Berounská;
souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky
Ing. Melichara na akci „Výkon funkce TDI na
akci rekonstrukce ul. V Mýtě vč. vodovodu
a ul. Berounská, za hodinovou cenu 250 Kč
bez DPH;
bere na vědomí informace o veřejné zakázce na projektovou dokumentaci Rekonstrukce místních komunikací v Černošicích
- II. etapa; souhlasí s výběrem nejvhodnější
nabídky společnosti EKIS, spol. s. r. o., na
akci „Projektová dokumentace Rekonstrukce
místních komunikací v Černošicích - II. etapa“, za 229.215 Kč bez DPH;
souhlasí se stavbou polyfunkčního domu na
pozemku parc. č. 2014/3 v Táborské ulici
podle předložené dokumentace ke stavebnímu povolení zpracované společností Grido
Architektura a Design, s. r. o., v září 2012;
s uzavřením dodatku č. 1 k plánovací smlouvě o poskytnutí příspěvku na technickou infrastrukturu města vzhledem k tomu, že oproti
dokumentaci k územnímu řízení bude o jednu
bytovou jednotku více;
souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce, a. s., pro
uložení kabelového vedení na pozemku PK
260/4 v obci a k. ú. Černošice ve vlastnictví
města Černošice za 480 Kč;
souhlasí s rozšířením rozvodu veřejného
osvětlení v Říční ul. podle nabídky ELTODOCITELUM, s. r. o., za 23.227 Kč bez DPH;
nesouhlasí se stavbou zahradní kůlny na pozemku parc. č. 5703/1 v Srbské ul., neboť
je již překročen limit zastavěnosti pozemku
ostatními stavbami a zpevněnými plochami;
nesouhlasí s návrhem plotu pozemku parc.

•

•

•
•
•

•

č. 695/2 v Karlické ul., protože nesplňuje
podmínky pro výstavbu oplocení stanovené
územním plánem;
nesouhlasí s přístavbou domu č. p. 608 v ul.
Dr. Janského z důvodu nesouladu záměru
s platným územním plánem (stavba se nachází ve funkční ploše DP-2/Z (plochy dopravní
infrastruktury v záplavovém území Q100);
v této funkční ploše nejsou povoleny změny
dokončených staveb pro bydlení (přístavba,
nástavba, stavební úpravy); se stavebními
úpravami domu č. p. 608, které spočívají ve
snížení stavby, z důvodu nesouladu záměru
s platným územním plánem;
souhlasí se stavbou zahradního fóliového
jezírka na pozemku parc. č. 82 v ulici Na
Poustkách;
souhlasí se stavbou pergoly na pozemku
parc. č. 4727/7 v Šeříkové ul.;
souhlasí se stavbou uličního oplocení pozemku parc. č. 1682/84;
bere na vědomí vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci ulice Hradecká
ve městě Černošice – cenové nabídky – bod
jednání byl odložen;
souhlasí se změnou podmínek pro užívání
veřejného prostranství a s uzavřením mandátní smlouvy o technické pomoci s Ing. Nádvorníkem, který bude dohlížet na realizaci lokálních oprav asfaltových komunikací kategorie
„A“ realizovaných soukromými investory za
hodinovou sazbu 450 Kč;
pro: 4 proti: 0 zdržel: 3 (D. Göttelová, M. Paříková, P. Wolf)

• souhlasí s bezúplatným převodem pozemku
č. parc. 1352/4 o výměře 111 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Černošice,
do vlastnictví města Černošice; doporučuje
zastupitelstvu projednat a schválit bezúplatný
převod pozemku č. parc. 1352/4 o výměře
111 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace
v k. ú. Černošice do vlastnictví města Černošice;
• souhlasí s bezúplatným převodem id. podílu
1/40 pozemku č. parc. 4791 o výměře 392
m2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační
plocha v k. ú. Černošice do vlastnictví města
Černošice a doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit bezúplatný převod id. podílu
1/40 pozemku č. parc. 4791 o výměře 392
m2, ostatní plocha, sportoviště a rekreační

•

•

•

•

•

plocha v k. ú. Černošice do vlastnictví města
Černošice;
schvaluje přijetí daru 100.000 Kč jako příspěvek městu na vybudování vodovodního
řadu v ulici Radotínská v Černošicích dle
smlouvy uzavřené dne 27. 8. 2010;
bere na vědomí informace o značném poškození dešťové kanalizace (betonový nálitek
a propad) v ulici Gogolově, kterou bude nutné
opravit před rekonstrukcí samotné komunikace; souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke
Smlouvě o dílo se společností Porr, a. s. (nástupnická společnost po PSVS, a. s.), jehož
předmětem je záměna ulice Gogolova za ulici
Měsíční (část v délce 47 m) a prodloužení termínu k dokončení stavby;
rekonstrukce Komenského – zajištění povinné publicity dle pravidel ROP SČ – bod jednání stažen z programu;
jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek k vypsanému
výběrovému řízení „VO ul. Měsíční“ ve složení: členové – p. Wolf, pí Rendlová, p. Votava;
náhradníci: p. Novák, p. Procházka, pí Podholová;
jmenuje komisi pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek k vypsanému
výběrovému řízení „VO ul. Střední“ ve složení: členové – p. Wolf, pí Rendlová, p. Votava;
náhradníci: p. Novák, p. Procházka, pí Podholová.

Městská policie
• Rada města Černošice souhlasí s montáží
zařízení na alternativní pohon LPG do služebního vozidla MP Kia Sportage, rz: 2SB 3009,
a to dle nabídky společnosti Auto Mania, Malešická 41, Praha 3, za 26.740 Kč vč. DPH.
RŮZNÉ
Rada města Černošice vyslovuje souhlas
s obdržením darů pro MŠ Vápenice – 2 kusy
stanů Coleman; finanční příspěvek ve výši
15.000 Kč určené na výrobu zahradního nábytku pro děti.
DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ BODY PROGRAMU
Rada města Černošice:
• souhlasí s dotací pro Kraso brusle Černošice, o. s., ve výši 10.000 Kč;
• bere na vědomí dopis ředitelky ZUŠ.

Z 64. mimořádného jednání Rady města Černošice – 18. 10. 2012
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice bere na vědomí zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce „Poskytnutí úvěru na rekonstrukci hasičské zbrojnice“ a souhlasí se
zadáním veřejné zakázky přímo jedinému uchazeči, České spořitelně, a. s.
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informace o veřejné zakázce na Opravu povrchu asfaltových komunikací v Černošicích; souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky
Stavební společnosti Šlehofer, s. r. o., na akci „Oprava povrchu asfaltových
komunikací v Černošicích“, za celkovou cenu 350.000 Kč bez DPH;
• bere na vědomí informace o výběrovém řízení na provedení akce „Revize
elektrických zařízení a hromosvodů dle ČSN 331500, 332000-6, 341390
a ČSN 62305 v objektech ve vlastnictví města Černošice“; souhlasí s výběrem nabídky pana Zákouckého na akci „Revize elektrických zařízení a hro-

mosvodů dle ČSN 331500, 332000-6, 341390 a ČSN 62305 v objektech
ve vlastnictví města Černošice“ za celkovou cenu 209.354 Kč.
MĚSTSKÁ POLICIE
Rada města Černošice schvaluje nákup 3 kusů balistických vest od fy Argun
za celkovou cenu 41.400 Kč.
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.
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z radnice
Telefonní seznam úřadu od 5. 11. 2012
Organizační struktura
VEDENÍ MĚSTA
Mgr. Filip Kořínek
Ing. Daniela Göttelová
Mgr. Jan Louška

ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
úsek asistentek
Markéta Štuková (Kolářová)
221 982 530, 721 448 443
Jana Šmejkalová
221 982 313, 725 807 142
oddělení přestupků
Ing. Stanislav Zuzánek
221 982 451
oddělení provozu
Ondřej Gerstendőrfer
221 982 225, 724 004 618
ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU
Ing. Anna Hrabáková
723 504 573
Lenka Jochová
221 982 366, 725 385 625
ÚSEK PRÁVNÍ
Mgr. Slávka Kopačková
221 982 532, 602 342 651
Mgr. Veronika Novotná
221 982 319, 606 086 686
ÚSEK PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE
Ing. Martina Chauturová
221 982 229, 725 031 834
ODBOR DOPRAVY
Mgr. Pavel Juřica
221 982 193, 602 154 146
oddělení dopravy a správy komunikací
Monika Semová
221 982 385, 721 458 409
oddělení registru vozidel
Milan Burian
221 982 397
oddělení registru řidičů
221 982 494
ODBOR INFORMATIKY
Martin Šebek
221 982 461, 601 577 256
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU
Mgr. Pavel Blaženín
221 982 561, 602 200 817
FINANČNÍ ODBOR
Ing. Jana Ullrichová
221 982 509, 724 005 980
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Jiří Jiránek
221 982 512, 602 180 327
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Mgr. Jan Matoušek
221 982 194, 602 200 814
oddělení sociálně právní ochrany dětí
Bc. Lilian Voříšková, DiS.
221 982 296, 723 505 002
oddělení sociální prevence
Eva Červenková, DiS.
221 982 284
úsek sociální pomoci
Marcela Haspeklová
221 982 529, 601 362 036
ODBOR DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
Miroslav Strejček
251 177 561, 221 982 571,
251 641 240, 725 388 564
ODBOR SPRÁVNÍ
Mgr. Jiří Toman
221 982 326, 724 960 114
oddělení matrik a evidence obyvatel
Bc. Marcela Růžičková
221 982 304, 724 997 759
oddělení osobních dokladů
Renata Vyhňáková
221 982 475, 601 378 507
ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ing. Helena Ušiaková
221 982 511, 721 565 444
ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD
Ing. Arch. Marie Špačková
221 982 516, 723 635 339
úsek dopravy
Alena Šedivá
221 982 566, 606 370 324

ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Ing. Hana Vyhnalová
221 982 192, 602 342 652
oddělení správní a kontrolní
Ing. Karla Peštová
221 982 490, 601 378 506
oddělení registrací
Anna Králová
221 982 424, 602 200 815
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
JUDr. Markéta Fialová
221 982 325, 602 342 649
oddělení vodního hospodářství
Ing. Ingrid Koubková
221 982 202, 724 005 981
oddělení péče o krajinu
oddělení zemědělství, lesnictví a myslivosti
Ing. Stanislav Mihal
221 982 491, 721 271 467
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Renáta Petelíková
251 641 183, 221 982 568,
724 126 770
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pracoviště
Černosice – Riegrova
Černosice – Riegrova
Černošice – Karlštejnská,
Podskalská

patro
příz.
příz.
1
5

číslo dveří
13
15
23
518

asistentka vedení města
asistentka tajemníka MěÚ

Černošice – Riegrova
Podskalská

příz.
5

13a
514

vedoucí oddělení

Podskalská

1

120

vedoucí oddělení

Podskalská

příz.

19

interní auditorka
interní auditorka

Podskalská
Podskalská

5
5

511
511

právník
právník

Černošice – Riegrova
Podskalská

příz.
5

17
513

projektový manažer

Podskalská

5

513

vedoucí odboru

Podskalská

1

108

vedoucí oddělení

Podskalská

1

111

vedoucí oddělení

Podskalská

1

107

vedoucí oddělení

Podskalská

1

117

vedoucí odboru

Podskalská

5

504a

vedoucí odboru

Černošice – Riegrova

příz.

14

vedoucí odboru

Černošice – Karlštejnská

příz.

13

vedoucí odboru

Černošice – Riegrova

příz.

10

vedoucí odboru

Podskalská

příz.

7

vedoucí oddělení – náhradní rodinná
péče, osvojení

Podskalská

příz.

11

vedoucí oddělení

Podskalská

příz.

5

sociální pracovník

Černošice – Riegrova

příz.

9

vedoucí odboru

Černošice – DPS

1

110

vedoucí odboru

Podskalská

1

133

vedoucí oddělení

Podskalská

1

136

vedoucí oddělení

Podskalská

1

132

vedoucí odboru

Černošice – Riegrova

sut.

19

vedoucí odboru

Černošice – Riegrova

sut.

31

referent dopravy pro město
Černošice

Černošice – Riegrova

příz.

9

vedoucí odboru

Podskalská

příz.

23

vedoucí oddělení

Podskalská

příz.

33

vedoucí oddělení

Podskalská

příz.

21

vedoucí odboru

Podskalská

5

523

vedoucí oddělení

Podskalská

5

520

vedoucí oddělení – lesnictví

Podskalská

5

521

vedoucí odboru

Černošice – Topolská

221 982 524, 604 851 754 starosta
221 982 536, 604 268 000 místostarostka
221 982 465, 221 982 523, tajemník městského úřadu
737 213 049

z radnice

Adresář obchodů a služeb – 2. část
Dům a stavba

Kadeřnictví a péče o tělo

Betonárna – BTN Trade, s. r. o.
Radotínská, Černošice
Předmět činnosti: Betonárna
Tel.: +420 251 640 384
www: www.btn.cz
Provozní doba: Po–Pá: 7.00–16.00, So: 7.00–13.00
Útulný domov
Ke Švarcavě, Černošice
Předmět činnosti: Bytové doplňky a dárkové předměty
Tel.: +420 603 533 336
Provozní doba: Po–Pá 9.00–18.00, So 9.00–12.00

Salon Lucie
Husova 1050, Černošice + Karlštejnská 1054,
Černošice
Předmět činnosti: Kosmetické služby, kadeřnictví,
holičství, masérské, rekondiční a regenerační služby,
pedikúra,
Tel.: Husova 1050: 251 512 679,
Karlštejnská 1054: 251 643 454,
info: 605 268 442
www: www.salon-lucie-cernosice.cz
Provozní doba: Po–Pá 9.00–19.00, So 9.00–13.00,
popř. dle dohody

cmf interiéry, s. r. o.
Husova 2073, Černošice
Předmět činnosti: Interiéry, nábytek
Tel.: +420 251 510 179
www: www.cmf-interiery.cz
Provozní doba: Po–Ne 9.00–18.00

Jana Roskot
Mokropeská 2026, Černošice
Předmět činnosti: Kadeřnické služby
Tel.: +420 775 669 012
www: www.janaroskot.cz
Provozní doba: Po–Pá 9.00–17.00 So – dle dohody

ACE Elektro
Dr. Janského 591, Černošice
Předmět činnosti: Elektroinstalační materiál
Tel.: +420 251 640 174, +420 603 284 296
Provozní doba: Po–Pá 9.00–12.00 14.00–17.00
ostatní dny dle dohody

Vlasové studio Image – Diana Čížková
Komenského 101, Černošice
Předmět činnosti: Kadeřnické služby
Tel.: +420 603 466 894, 251 643 333
www: www.studioi.cz
Provozní doba: Dle dohody

Instalatérství Brabec
Dr.Janského, Černošice
Předmět činnosti: Instalatérské potřeby
Tel.: +420 251 64 465
Provozní doba: Po–Pá 8.00–12.00 13.00–17.00,
So 8.00–11.00

Kadeřnictví Ivana Kovaříková + Vladimíra Kratinová
Jiráskova 844, Černošice
Předmět činnosti: Kadeřnictví
Tel.: +420 251 512 679 (I. Kovaříková),
+420 603 385 856 (V. Kratinová)
Provozní doba: Dle dohody

Kuchyně Beran
Dr. Janského 1088, Černošice
Předmět činnosti: Kuchyňské linky
Tel.: +420 603 375 353
www: www.kuchyneberan.cz
Provozní doba:Po–Pá 9.00–17.00

Erika Šimková
Mokropeská 2026 - Centrum Vráž, Černošice
Předmět činnosti: Kosmetické služby
Tel.: +420 777 186 594
www: www.be-trendy.eu
Provozní doba: Po–Pá 9.00–17.00 So – dle dohody

cmf interiéry, s. r. o.
Husova 2073, Černošice
Předmět činnosti: Návrhy a rekonstrukce interiérů
Tel.: +420 241 741 778
www: www.cmf-interiery.cz
Provozní doba: Po–Pá 9.00–17.00

Salon KP MEDICAL
Mokropeská 2027 - Centrum Vráž, Černošice
Předmět činnosti: Kosmetický salón
Tel.: +420 311 329 411, +420 602 771 540
www: www.kpmedical.cz
Provozní doba: Po–Pá 9.00–17.00

Hana Bílová
Husova 773, Černošice
Předmět činnosti: Obkladové materiály
Tel.: +420 604 698 090
www: www.sod-cernosice.cz
Provozní doba: Po–Pá 9.00–11.30 13.00–17.30
So 9.00–12.00

Petra Šebánková
Husova 2073, Černošice
Předmět činnosti: Manikúra
Tel.: +420 607 690 651
Provozní doba: Dle dohody

OKNA VEKRA
Dobřichovická 741, Černošice
Předmět činnosti: Okna – výroba, prodej
Tel.: +420 251 551 022, +420 724 136 314
Provozní doba: Po–Pá 9.00–16.00
Rokal Praha, a. s.
Radotínská 30, Černošice
Předmět činnosti: Stavební a instalatérský materiál
Tel.: +420 251 642 529
www: www.rokal.cz
Provozní doba: Po–Pá 7.00–16.00, So 8.00–12.00
EET, s. r. o.
Dobřichovická 1014, Černošice
Předmět činnosti: Vrata, rolety, ploty, elektrokola
Tel.: +420 602 336 987, +420 251 642 076
www: www.eet-sro.cz
Provozní doba: Po–Pá 8.00–17.00 So 8.00–12.00

Salon MATIS Paris
Mokropeská 2027 - Centrum Vráž, Černošice
Předmět činnosti: Kosmetické služby, pedikúra,
manikúra, prodlužování řas, prodej výrobků Matis Paris
Tel.: 604 444 005
www: www.salonmatis.cz
Provozní doba: Po–Ne 8.00–21.00,
objednávky telefonicky 604 444 005

Květiny – Yveta Šobrová
Vrážská 324, Černošice
Předmět činnosti: Květinářství
Tel.: +420 734 206 500
www: www.yveta-kvetiny.cz
Provozní doba: Po–Pá 8.00–18.30,
So 8.00–15.30 Ne 9.00–14.00
Květinářství – Robert Záhorský
Dobřichovická 1016
(vedle samoobsluhy U Vávrů)
Předmět činnosti: Květinářství
Tel.: +420 603 449 899
Provozní doba: Po–Pá 8.30–17.30,
So 8.00–12.00
Zahradnictví – AZARO, spol. s r. o.
Ukrajinská, Černošice
Předmět činnosti: Květinářství a zahradnictví,
návrhy a realizace zahrad a jezírek
Tel.: +420 603 887 599
www: www.azaro.cz
Provozní doba: Po–Pá 8.30–17.00,
So 8.00–12.00
Školy a školky (soukromé)
MŠ Kvítek + Baby Club Ottománek
Střední 2121, Černošice
Předmět činnosti: Školka
Tel.: +420 603 495 368
www.ottomanek.cz
Anglická školka Kindergarten
Jiráskova 825, Černošice
Předmět činnosti: Školka
Tel.: +420 774 444 144
www.kindergarten.cz
Klub Loďka (křesťanská miniškolka)
modlitebna Církve bratrské
Hradecká 2192, Černošice
Předmět činnosti: Školka
Tel.: 604 539 843
http://klublodka.blog.cz/
Anglická školka Kryštof
Sadová 61, Černošice
Předmět činnosti: Školka
Tel.: +420 731 110 146
www.klckrystof.cz
The Redbrick House
Strakonická 1601, Černošice
Předmět činnosti: Jazyková škola pro děti a mládež
Tel.: 777 861 985
www.redbrickhouse.cz
Školka Jeden strom
Dolnočernošická 443, Lipence-Dolní Černošice
Předmět činnosti: Školka
Tel.: +420 777 258 450
www.jedenstrom.cz/skolka

Květinářství a zahradnictví
Květiny Miroslav Veselý
Táborská 2025 - Centrum Vráž, Černošice
Předmět činnosti: Květinářství
Tel.: +420 777 039 352
Provozní doba: Po–So 8.00–18.00,
Ne 9.00–15.00

Opravy a doplnění posílejte Mileně Kozákové
na e-mail: milena.kozakova@mestocernosice.
cz nebo volejte na tel.: 221 982 538. Průběžně
aktualiizovaná verze tohoto seznamu je na http://
www.mestocernosice.cz/obchody-a-sluzby/.
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z radnice

Vítání občánků
V neděli 4. listopadu přivítala paní místostarostka Daniela Göttelová v základní umělecké škole 27 nových občánků Černošic.
Děti dostaly na památku sadu kostiček a tradičně knihu ilustrovanou paní Maríí Fischerovou-Kvěchovou. Děti z výtvarného kroužku letos připravily magnetky s obrázky.

V kulturním pásmu vystoupily sestry Ludmila a Anastázie Riškovy a za doprovodu Martiny
Andrštové na klavír zazpívaly Adéla Tomášová,
Lucie Kušnírová a Marta Batíková.
Děkujeme všem, kteří přijali naše pozvání,
a těšíme se na příští vítání občánků, které připravujeme na květen 2013.
Eva Řehořová, matrikářka

3x FOTO: Jaroslava Perglová

– Na začátku listopadu jsme přivítali 27 nových občánků Černošic. –

Mateřská škola Vápenice
– Barevný ostrov,
přijme

ASISTENTKU
K DĚTEM.

Pracovní doba denně
16.00–17.30.
Požadujeme bezúhonnost,
spolehlivost, čestné jednání.
Nástup možný ihned.

Mateřská škola Vápenice
– Barevný ostrov,
přijme

UČITELKU na HPP

s dokončeným pedagogickým
vzděláním.
Požadujeme velmi dobrý vztah
k dětem, bezúhonnost,
spolehlivost.
Nabízíme láskyplné prostředí
a vstřícný kolektiv.
Nástup možný ihned.

V případě zájmu volejte
na mobil: 724 877 645.
Andrea Červenková,
ředitelka MŠ

12

z vašich reakcí

Městem po svých
Rád bych krátce zareagoval na články pana Igora
Klajmona (IL říjen a listopad) o investicích do veřejného prostoru.
Kritický tón článků nepovažuji za nijak přínosný. Dvě věci, které vidím jinak, si dovolím komentovat.
Úpravy skateparku byly dohodnuty v přátelské atmosféře mezi o. s. Skate, vedením města
a o. s. Mokropsy. Radotínský skatepark je hojně
navštěvován zejména proto, že má bezkonkurenční úroveň. Pod Višňovkou je důležitá objízdná trasa, která v případě zrušení přejezdu v Říční
na významu ještě získá; je zde hřbitov, chodí se
tudy do školy atd.

Účelem mého článku ale není rozporovat argumenty ani prezentovat svůj názor na „velký třesk“.
Chci se přimluvit za zdrženlivější přístup k investicím a za tradiční přístup k veřejnému prostoru,
kdy vedle sportovišť existují i volná prostranství,
jejichž funkce není něčím přesně vymezena, jsou
méně náročná na pořízení i údržbu a navíc nezastarávají.
K tomu si dovolím připomenout dobrou věc,
o níž se na říjnovém zastupitelstvu zmínil radní
Wolf – chození pěšky. Chodníky ve městě máme.
Co nemáme, je jejich propojení, které by umožnilo bezpečný pohyb po městě zejména dětem.
Nejsou zapotřebí nijak zásadní úpravy, přesto stojí
za zvážení vytvoření plánu (generelu pěších tras),
který by téma řešil komplexně pro celé město.
Jakub Špetlák

Nové hřiště vítáno

Poděkování

Se zájmem jsem si přečetla oba příspěvky
pana Klajmona v IL říjen a IL listopad. Černošice sice nabízí hodně hřišť, to velké a moderně vybavené, volně přístupné veřejnosti ale
i dle mého názoru chybí. Místo u školy považuji za ideální, a to nejen kvůli tomu, že je zde
vysoká koncentrace dětí ze školy a školky, ale
také kvůli umístění lokality v obci. Je v dobré docházkové vzdálenosti pro děti z Vráže,
z Mokropes i dalších míst Černošic.
Doufám, že se podaří skloubit plány na
rekonstrukce ulic a výstavbu občanské vybavenosti a velkého moderního hřiště se brzy
dočkáme.

Rádi bychom touto cestou poděkovali
vedení města za péči, kterou věnuje nalezení souladu mezi fungováním pláže
a sportparku se soukromím obyvatel žijících v okolí.
Je tady ještě hodně co vylepšovat, ale
už letošní sezona byla posunem – díky!

Andrea Kučerová

Petr Nový
předseda o. s. Mokropsy

Příspěvky jsou v souladu s Pravidly
pro vydávání IL kráceny a upravovány.

z vašich reakcí

Proč pole?
Reaguji na odpověď místostarostky Daniely Göttelové v rubrice Názory zastupitelů (téma: místní
referendum k otázce zastavení rozšiřování zastavitelného území Černošic), která vyšla v IL září, kde
paní místostarostka je pro zachování stávajícího
stavu územního plánu, tak aby pozemky soukromníků zůstaly nadále poli.
Překvapilo mě, že o polích vlastníků rozhoduje ona, a ne vlastníci. S jejím názorem nesouhlasím. Proč zachovat pole? U polí je důležitá
bonita půdy a v lokalitě Na Koutech je velmi nízká. 10cm vrstva zeminy zakrývá oblázky a kamení. Původní majitelé zde pěstovali brambory
a krmení pro dobytek. Území sestává z 36
pruhů dlouhých a úzkých polí. Jeden díl

dosahuje max. 3000 m2. Úvaha o tom, že by zde
mohli hospodařit nynější vlastníci, je nereálná.
Nemohou a nechtějí. I kdyby chtěli, nemají potřebné vybavení, techniku a hospodářské budovy. Ale
hlavně proto, že každé pole má jiného majitele. Část
vlastníků tady ani nebydlí. Od dob prarodičů, kteří na
těchto polích hospodařili, uběhla dlouhá doba a styl
života se velice změnil. Hospodářská činnost zde
skončila v závěru 20. století. Dnes je nemyslitelné,
aby váš soused za plotem začal chovat krávy a vepře.
Černošice jsou rekreační oblastí. Podobně výjimečné území se v okolí Prahy nenachází. Proto
mnoho lidí usiluje o to, aby zde mohli bydlet. Volných
parcel se ale nedostává snad také proto, že si kdosi
umanul, aby se zakonzervoval stávající stav územního
plánu. Toto politováníhodné myšlení nechává rozsáhlé
lokality bez jakéhokoli využití. Není to nic jiného než
útlum v rozvoji města.

Výstavba nových domů vytvoří nová pracovní místa. Budoucí spoluobčané přispějí do městského rozpočtu daněmi a poplatky. Noví obyvatelé přispějí ke
zvýšení tržeb v obchodech, restauracích a službách.
A budou moci vzniknout další nové služby.
A je tu i otázka, proč bylo lokalitě Na Koutech stanoveno využití jako sportovní a rekreační plochy? Je
zde snad zájem o vybudování obrovských hřišť, i když
je území ve svahu? Je vypracovaný nějaký plán tohoto
využití? A kdo to bude financovat? Myslím, že sportovního využití je v Černošicích dostatek.
Nejen, že si zastupitelé neváží zmíněných nevyužitých lokalit, odsouvají je do daleké budoucnosti, ale
zároveň si neváží ani vlastníků těchto lokalit. Místo,
aby společně hledali racionální využití, povýšeně rozhodli pro další pustnutí tohoto nevyužitého území.
Jaroslav Tomášek
ČZU v Praze

Vážený pane Tomášku,
dovolím si reagovat na váš příspěvek.
O územním plánu, tj. o tom, zda pole zůstanou nestavebními pozemky, nerozhoduji já, ale
zastupitelstvo města, tzn. 21 řádně zvolených
zastupitelů. Černošičtí zastupitelé se rozhodli,
i když mohli v souladu se zákonem o obcích a se
stavebním zákonem hlasovat o územním plánu ve
zmíněných lokalitách sami, že nechají o budoucí
podobě těchto lokalit rozhodnout občany města
v referendu. Pokud jde konkrétně o mne, nikdy
jsem se netajila tím, že bych chtěla, aby za situace, která nyní v Černošicích je (stav ČOV, nedostatek míst ve školkách, škola praskající ve
švech, špatný stav komunikací atd.), nedocházelo k navyšování stavebních parcel, v důsledku
čehož by došlo k dalšímu navýšení počtu občanů.
V této souvislosti nutno dodat, že velká část nově
přistěhovaných obyvatel se ve městě nepřihlašuje

k trvalému pobytu, což má pro město nepříznivé
daňové dopady.
Není pravda, že v Černošicích již nejsou volné
stavební parcely pro rodinné domy – v současné
době jich je nezastavěných bezmála 100, např.
Werichova, Jitřní, Arbesova, Vápenice, Slovenská, V Lavičkách, Javorová a ze zmiňované lokality Na Koutech je také téměř polovina rozlohy
určena k zastavění.
V územním plánu je část polí na Vráži vedena
jako sportovně-rekreační plochy již deset let z rozhodnutí nikoli našeho, ale našich předchůdců.
Další nerozšiřování zastavěného území nevnímám
jako útlum, ale jako řízený rozvoj směrem ke zlepšení kvality bydlení stávajících obyvatel, dobudování
infrastruktury a občanské vybavenosti pro aktuálně
žijící obyvatele a pozastavení expandování stavebních parcel do okrajových částí města. Dodám, že
přirozenou tvář města tvoří obvykle centrum (v na-

šem případě zhruba třikrát), zástavba, která se postupně rozvolňuje a přechází v pole, louky a lesy.
Noví obyvatelé naopak znamenají pro město další zátěž, nároky na služby (kapacita ČOV, MŠ a ZŠ,
zimní údržba komunikací, úklid, zvýšení počtu automobilů). Své finance pak z velké části utrácejí mimo
katastr našeho města (kultura v Praze, supermarkety v Praze a okolí).
Není pravda, že si nevážíme majitelů pozemků.
Je pravda, že využití zmíněných lokalit odsouváme
do budoucnosti. Na problematiku územního plánu
se lze dívat z pohledu majitele pozemku, občana
a zastupitele. Názoru pana Tomáška jako majitele
pozemku mohu rozumět, nicméně jako zastupitelka, která složila slib, že bude konat v zájmu města
a jeho občanů, jsem stále přesvědčená o tom, že
si Černošice další nárůst stavebních parcel v tuto
chvíli nemohou dovolit.
Daniela Göttelová, místostarostka

Ulice nebo hřiště?
Reaguji na příspěvek z IL listopad, který se zabývá problémem „občanská vybavenost versus
rekonstrukce komunikací“. Bylo by skvělé, pokud bychom mohli mít oboje. Jelikož ale všichni
víme, že to není reálné, je třeba volit podle priorit. A ty má asi každý z nás „nastavené“ podle toho, co ho trápí více. V našem případě je
to stav okrajové ulice Erbenova, kde bydlíme.
Vznikla kolem roku 1930. Má 25 parcel a 20,
většinou starších nebo renovovaných domů.
Posledních 20 let vypadá tak, jak vidíte na fotografii (viz str. 5). Nejde tedy o rekonstrukci
komunikace po nekvalitním budování přípojek
k domům, ale konečně o vybudování zpevněné
komunikace.
Bydlí zde jak starší, tak i mladší generace s dětmi a pro všechny je takovýto povrch tzv. „ulice“

staré zástavby po většinu roku neúnosný. Když
prší, je bláto všude, v době sucha zase polykáme kvanta prachu (jistě překračující hygienické
limity).
Nejen naše ulice, ale i zbývající „polní cesty”
mezi domy a panelová cesta K Dubu jsou nedůstojnou ozdobou našeho krásného a moderního
města.
Opakem ke špatnému stavu komunikací v Černošicích je bohatá společenská vybavenost města, i když v mnoha případech zásluhou soukromých subjektů. Ne každé podobně velké město
nabízí svým občanům zimní krytý stadion nebo
tenisové kurty; kino; hudební školu; velké množství kroužků; pláž; hřiště pro plážový volejbal; sokolovnu; vybetonované hřiště na Vráži a početná
malá hřiště určená pro maminky s dětmi. Ba co
víc, ideální podmínky pro cyklistiku či turistiku
v okolní přírodě. Mnoho dalších aktivit nabízí také
okolní obce, kam není problém dojíždět.

Jak je to s ulicí Erbenovou
V IL listopad jsem si přečetl článek pana Klajmona. Rád bych ukázal jiný úhel pohledu, pohled jednoho z obyvatel ulice Erbenova. Naše
ulice je sice okrajová, ale taky slouží jako spojka pro obyvatele Vonoklas, kteří ji využívají při
cestách do Černošic.
V Erbenově ulici bydlím 20 let a celou tu
dobu tudy projíždí denně desítky aut. (Až v poslední době se provoz o něco snížil, ale jen
díky výstavbě ulice Arbesova ze soukromých

zdrojů.) Naše ulice je po dešti pouze těžko
průchozí, je několikrát ročně opravována zasypáním děr, aby byla přijatelně průchozí a průjezdná. Finančně asi dosti nákladné investice
do těchto oprav vydrží vždy cca 3 týdny.
Opravdu není vůbec jednoduché bydlet
u nezpevněné ulice, kterou denně projede
mnoho aut, kličkovat s kočárkem mezi krátery.
R. Škorpík

Věříme, že Erbenova ulice zůstane v seznamu
komunikací, které budou příští rok rekonstruovány.
Děkujeme
Marcela Kyzlinková, Pavel Kyzlink,
Alena Bláhová, Erbenova ul.

Erbenova ul.:
rekonstruovat
nebo ne?
Jaký klíč zvolit pro určení, kterou ulici rekonstruovat, a kterou ne? Je správný postup
„odsunout“ rekonstrukci ulice na periferii
města? Jsme přece také plátci (nemalých)
daní z nemovitostí. Bydlí nás zde sice málo,
ale přesto se nechceme při každé změně
počasí brodit neupravenou a blátivou ulicí. Všude v okolních civilizovaných státech
jsou komunikace vždy jednou z nejvyšších
priorit, a to bez ohledu na to, zda jsou na
periferii či nikoliv. V příspěvku pana Klajmona o občanské vybavenosti v IL listopad se
uvádí, že některé ulice (zde např. Erbenova), které jsou konečně, po letech žádostí
a urgencí u vedení města, zařazeny do další
etapy rekonstrukce, budou sloužit „pouze“
jejím obyvatelům. Možná naše ulice není tak
frekventovaná jako jiné ulice ve městě, přesto bychom byli rádi, aby dostala asfaltový
povrch. Nová sportoviště mohou počkat na
lepší časy.
Jiří Moravec, Erbenova
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Středověké Černošice ležely na dálkové cestě
Na podzim uspořádalo občanské sdružení Aqua
Incorrupta přednášku o středověkých cestách
v okolí Černošic a vycházku na horu Humenská,
kde jsou dochovány natolik zajímavé pozůstatky
středověké komunikace, že jejich význam zdaleka přesahuje regionální rozměr.
Především proto, že jejich interpretaci umožnují mimo jiné dvě zmínky v Kosmově kronice,
textu z konce první čtvrtiny 12. století. Věci natolik samozřejmé, jako průběh a podoba cest
a intenzita provozu na nich, stály stranou zájmu
středověkých kronikářů, takže každá podobná
informace může výrazně přispět k naší znalosti
dávno zaniklého světa.
„Vztyčili [Kazi] mohylu, kterou jest až podnes
viděti nad břehem řeky Mže při cestě, kudy se
chodí do končin kraje bechyňského přes horu,
jež slove Oseka”, dočteme se v naší nejstarší
kronice a o dnes zapomenuté lokalizaci hory vypovídá ještě druhá zmínka: „Knížectví jeho [Slavníka] mělo tyto hranice: na západ proti Čechám
potok Surinu a hrad, ležící na hoře, jež slove
Oseka, při řece Mži”.
Vzhledem k zajímavosti těchto lakonických
údajů není divu, že od obrozeneckých dob až
dodnes se lokalizací hory zabývala celá řada historiků a archeologů a světlo světa spatřila řada
nejrůznějších hypotéz, kde zapomenutou horu
hledat.
Pokud latinský originál Kosmova textu podrobíme sémantické analýze, kdy zkoumáme přesné významy použitých slov, vypoví o popisované
situaci mnohem více a přesněji, než jak si většina dosavadních badatelů dokázala představit.
Představy o kvalitě středověkých textů jsou dnes
značně zkreslené a mnohé současníky překvapí,
že Kosmas je v otázce geografických lokalizací
a popisů terénu neomylný. Již na základě pouhého čtení kroniky tak víme, že Kosmova Kazina
mohyla se nacházela v těsné blízkosti vodní plochy řeky Mže, dnešní Berounky a dálková cesta
vedla v bezprostředním sousedství památníku,
snad přímo kolem něho, rozhodně však blíže než
jen na dohled. Stejně tak stála přímo na břehu
řeky hora Osek. Hora musela být výrazná, proto-

že Kosmovi umožnila identifikovat trasu dálkové
cesty.
Při důsledném rozboru Kosmova textu
a v kombinaci s údaji z dalších středověkých
textů, zejména z listin vydaných pro Zbraslavský
klášter, kde je rovněž zmiňována, lze středověkou horu Osek ztotožnit se skalnatým vrchem
tyčícím se nad řekou Berounkou naproti Dolním

Mokropsům, jehož jméno dnes v běžné mapě
ani nenajdeme. Z mapy ale zjistíme, že převýšení
od Berounky k náhorní plošině mezi Berounkou
a Vltavou je nižší než kdekoli dále k jihozápadu
a tedy příhodné pro průběh Kosmou zmiňované
dálkové komunikace. Kudy ovšem přecházela přes neschůdně působící horu? Pozůstatky
samotné cesty nalezneme, pokud se vydáme

Foto Petr Kubín

-- Pohled na celkovou situaci, kdy vynikne příhodně stoupající hřbet nad hradištěm Humenská,
po němž dálková cesta stoupala po překonání řeky Berounky. -14
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vzhůru od ústí po levém břehu Humenského
potoka.
Vyústění cesty po staletích zničila vodní eroze,
ale po několika desítkách metrů je již patrný mohutný úvoz, který obchází ostroh považovaný za
hradiště, aby cesta dále stoupala po příhodném
hřbetu. Vzhledem k tomu, že domnělé hradiště
neodděluje od hřbetu nad ním žádný příkop, lze
jej spíše považovat za odpočinkovou stanici před
sestupem k brodu. Před nástupem na hřbet cesta
po levé straně míjí opevněný objekt, sloužící patrně kdysi k její ochraně a zajišťující vybírání mýta.
V Kosmově době již byla tato pevnůstka nefunkční a patrně právě její zbytky (tehdy mohutnější než dnes) zřejmě považoval za slavnou
Kazinu mohylu. Na hřbetu se již cesta rozbíhá
do celého systému mohutných úvozů. Ty se následkem provozu a vodní eroze na dálkových trasách vytvářely v každém místě stoupání, protože
povrch komunikací nebyl v době převažující pěší
a koňské dopravy obvykle zpevňován a rozbahněné cesty lidé objížděli a v krajině tak vznikaly
celé široké pásy cest.
Do druhého směru cesta v Kosmově době
přebrodila řeku a pokračovala dál k severu kolem dnešního černošického kostela Nanebevzetí
Panny Marie, nad nímž je v terénu rovněž dochován mohutný úvoz směřující na Sulavu a dále
k přechodu Radotínského potoka.
Průběh středověké cesty, který lze podle dochovaných pozůstatků minulosti rekonstruovat,
představuje významný příspěvek pro poznání
dobového života i významu lokality, kterou komunikace procházela.
Tomáš Klimek
Výsek z Topografické mapy 1:10000 z roku
1963 (list M-33-77-B-a-4, tištěno 1969 v Českém úřadu geodetickém a kartografickém)
se schematickým zachycením pravěkých až
raně středověkých systémů úvozů. Měřítko
udává čtvercová síť o straně 1 km.
1 – ostrožna Kazín (od neolitu až eneolitu
osídlená výšinná poloha);
2 – plošina na rozšířeném konci hřbetu
s pravěkými až raně středověkými nálezy
(tzv. hradiště);
3 – úvoz sestupující k brodu přes Berounku;
4 – opevněný objekt s čelním valem, považovaným kronikářem Kosmou v 1. čtvrtině
12. stol. za mohylu kněžny Kazi;
5 – systém úvozů na hřbetu hory Osek;
6 – systém úvozů komunikace přicházející
k pravěkému výšinnému sídlišti „Kazín“;
7 – ústí údolí pod „Kazínem“;
8 – stezka dosáhne břehu Mže (Berounky)
při ústí Humenského potoka;
9 – vrchol hory Osek (367 m n. m.).

Zajímavosti ze života zakladatele Sokola
Dr. Miroslav TYRŠ se narodil českým rodičům
v Děčíně, kde byla převaha německého obyvatelstva. Když zemřel otec, přestěhoval se
s matkou do Stránova u Sobotky. Protože jako
dítě vyrůstal v německém prostředí, kde měl
kamarády, nechápal proč má v novém domově
mluvit česky a odmítal i českou školu. To se
ale, jak začal „rozum brát“, úplně změnilo.
Místní zámeček s dlouholetou minulostí
v r. 1917 koupil ředitel, později majitel Škodových závodů Plzeň. V roce 1950 byl znárodněn. Od roku 2003 opět patří rodu Šimonků,
postupně je opravován, vybavován nábytkem
a od r. 2004 je poprvé přístupný veřejnosti.
Okolo zámku je krásný park, dnes již přerostlý.
V tomto parku Tělocvičná jednota Sokol Stránov, spolu s okolními jednotami, vybudovala na
paměť Dr. Miroslava Tyrše pomník.
Místo jsme navštívili při výletu ČČK Černošice v září 2012.

FOTO: archiv autorky

-- Ve Stránově vybudovali na paměť
Miroslava Tyrše pomník. --

Milena Křížová

Přijďte si upéct cukroví
Zaměstnanci Domu s pečovatelskou službou
v Černošicích pořádají dne 5. 12. 2012 od
13.30 hodin ve společenské místnosti DPS
pro své seniory, ale i pro ostatní seniory z našeho města společné vánoční pečení cukroví.
Vítáni budou všichni, ať už ti, co budou
nápomocni při pečení vánočního cukroví, vykrajování, zdobení a podobně, anebo ti, co si

přijdou jen posedět při vánočních koledách
u šálku svařáku. Zájemce o pečení vlastního
cukroví též vítáme!
V případě potřeby vám rádi zajistíme dopravu do DPS. Informace zájemcům podá na telefonu 725 926 776 paní Andrea Urbanová.
Miroslav Strejček
vedoucí odboru DPS

FOTO: MěÚ Černošice

-- Společné pečení vánočního cukroví je připravené na 5. prosince. --

Autor zákresů a popisků mapy - Pavel Bolina

Půjčovna kompenzačních pomůcek pro občany Černošic
Odbor Dům s pečovatelskou službou chce v roce
2013 rozšířit své služby a nabídnout občanům
města možnost zapůjčování kompenzačních pomůcek (berle, chodítko, invalidní vozík apod.).
Pomůcky budeme půjčovat pouze na nezbytně
nutnou dobu, než uživatel získá svou vlastní pomůcku hrazenou z příspěvku na péči. Na první
3 měsíce bychom kompenzační pomůcky zapůjčovali pro černošické občany zdarma, poté za
minimální poplatek.
Cílem této nové služby je zlepšit podmínky re-

konvalescence či domácí léčby jak pro samotné
nemocné, tak pro osoby o ně pečující. Zapůjčená pomůcka pomůže překonat obtížnou situaci
uživatelů, kteří jsou po návratu ze zdravotnického
zařízení omezeni v pohybu. Péče o ně bývá bez
kompenzačních pomůcek velmi fyzicky náročná
a lidé rovněž ztrácejí své sociální vazby a kvalita
jejich života se výrazně zhoršuje.
Obracíme se proto na všechny, kteří vlastní
nepotřebnou funkční kompenzační pomůcku,
například chodítko, mechanický vozík, berle,

toaletní nástavec apod., které by rádi darovali
pečovatelské službě k následnému zapůjčení
potřebným občanům, aby nás kontaktovali. Rádi
přivítáme i případné sponzory, kteří by podpořili
tento projekt finančním darem, či přímo zakoupením konkrétní kompenzační pomůcky (po konzultaci s námi).
Předem Vám děkujeme, a chcete-li podpořit
tento projekt, kontaktujte pečovatelku Evu Matějákovou na telefonním čísle 725 923 777.
Miroslav Strejček, vedoucí odboru DPS
15
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Desáté výročí Domu s pečovatelskou službou
Ve čtvrtek 15. listopadu oslavili obyvatelé a zaměstnanci Domu s pečovatelskou službou 10.
výročí jeho otevření. U občerstvení, které připravily pečovatelky DPS, jsme si společně zavzpomínali na různé události, které se během uplynulých let odehrály. Zpestřením pak pro všechny
byly soutěže a vlastní filmové scénky, jež pro ně
zaměstnanci DPS nafilmovali.
Překvapením pro zúčastněné byl příjezd oblíbeného hudebníka pana Máchy, se kterým si
rádi zazpívali své oblíbené písničky. Zábava se
protáhla až do večerních hodin, protože z příjemné atmosféry se nikomu nechtělo domů.
Připomínáme, že všechny připravované aktivity pro seniory včetně fotografií z uskutečněných
akcí naleznete na webových stránkách: www.
dpscernosice.cz.

FOTO: MěÚ Černošice

-- Oslava se protáhla až do pozdních večerních hodin. --

Miroslav Strejček, vedoucí DPS

Nenáročné kondiční cvičení pro seniory
Dům s pečovatelskou službou v Černošicích pořádá od listopadu
2012 nenáročné kondiční cvičení pro seniory. Cvičení pod vedením zkušené cvičitelky paní Hany Fořtové se koná každý čtvrtek od
14 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou,
ul. Vrážská 1805.
Cvičení je nenáročné, není zapotřebí zvláštních fyzických schopností a dovedností. Cílem cvičení pro seniory je zvýšení fyzické kondi-

ce, posílení ochabujících svalů a jejich protažení. Proto je tato aktivita
seniorů nazývána také jako kondiční cvičení pro seniory.
Cvičení je zdarma.
Rádi Vám zajistíme odvoz do DPS, více informací na telefonním čísle
725 923 777.
Miroslav Strejček
vedoucí odboru DPS

Tenisový rok 2012 v klubu SK Černošice
Tenis už se na příštích pár měsíců přesunul
do hal, a tak nezbývá než hodnotit uplynulou
sezonu. Jako každý rok se tenisový klub SK
Černošice zúčastnil krajských i okresních
soutěží družstev. Letos startovala tři družstva
dospělých, družstva dorostu, starších žáků,
mladších žáků a přípravky.
Nejúspěšnější bylo družstvo dorostu, které
zvítězilo ve své skupině a postoupilo do 1. třídy krajské soutěže. Tým hrál ve složení Pavel
Baštář, Vašek Krudenc, Vojta Kočárník, Zdeněk Klimt, Adéla Dufková, Nikola Hartmanová
a Kristýna Kudrnová.
Ostatní závodní družstva držela svůj výkonnostní standard. Rozšířením pak byla účast
v soutěžích třetího družstva dospělých, které

bylo složeno převážně z mladé nastupující generace hráčů.
Mezi jednotlivci se v mládežnických kategoriích nejvíce prosazovali František Pírek
a Adéla Dufková. Oba se stali Přeborníky
okresu Praha-západ a Fanda Pírek skončil na
pěkném 74 místě v ČR v kategorii mladších
žáků.
Během letních měsíců uspořádala Tenisová škola Tomáše Frýdy, se kterou oddíl úzce
spolupracuje, dvě tenisová soustředění, každé zakončené turnajem. Zúčastnilo se jich
více než 80 mladých tenistů.
Další z tradičních akcí, které se konaly na
našich kurtech, byl již tradiční turnaj Veteránů
Berounky ve čtyřhrách, který je pravidelně

uspořádán i jako doprovodná akce černošické pouti. Turnaje se zúčastnilo 15 dvojic
ve dvou věkových kategoriích. Vítězi se stali
pánové Hlavička, Novotný v kategorii starších
hráčů a pánové Kuchař, Z. Horn v mladší kategorii.
Ještě větší a pro členy oddílu významnější
byl otevřený turnaj smíšených dvojic, který se
koná již od r. 1996 jako memoriál V. Kleinhamplové. Turnaj je otevřený tím, že spolu
hrají žáci i dospělí, závodní hráči i rekreanti.
Letošního ročníku se zúčastnilo 26 dvojic.
V závěrečných bojích se prosadili mladí dorostenečtí závodníci V. Kočárník a A. Dufková, kteří zaslouženě zvítězili.
Závěrem pozvání pro ty, kteří by s tímto
krásným sportem chtěli začít: přijďte to na
jaře zkusit.
Tomáš Frýda a Hynek Trnka

2x FOTO: archiv klubu

– tenisový camp: ČERVENEC 2012 –
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– tým dorostu: zleva horní řada Frýda, Hotovec, Kudrna, Kočárník,
Klimt, Krudenc, Baštář st., zleva spodní řada Kudrnová, Dufková,
Hartmanová + Dufek ml. –
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Zprávy ze Sokola

2x FOTO: Sokol Černošice

Na víceúčelovém hřišti Sokola stojí
nafukovací hala
Určitě jste si všimli, že se na zahradě Sokola něco děje. Budovaly se
přípojky plynu a elektriky pro nafukovací halu. Dnes již na místě stojí
hala. Jsme rádi, že se našel investor se zájmem provozovat nafukovací
halu na sokolském hřišti, které až na výjimky, kdy slouží v létě ke cvičení
dětí, je nevyužité.
Když jsme víceúčelové hřiště před pěti lety budovali za pomoci úvěru
města, byla naše představa taková, že z výnosů za pronájem se nám
podaří úvěr splatit. Bohužel, tato představa se nenaplnila, možná částečně i naší vinou, nedostatečnou nabídkou a špatnou organizací možností pronájmu.
Halu by měla provozovat tenisová škola Tomáše Frýdy a nám nezbývá
než si přát, aby sloužila k všeobecnému prospěchu a naplnily se představy jak jejího provozovatele, tak Sokola.
Libuše Müllerová

Drakiáda
Každým rokem v říjnu pořádá Sokol Černošice tradiční Drakiádu. Ta
letošní se konala 21. 10. na Višňovce v Černošicích, počasí nám ovšem
příliš nepřálo. Ještě dopoledne drobně mrholilo, odpoledne už bylo bez
deště, ale vítr foukal jen nepatrně. I proto jsme spojili Drakiádu s dětským přespolním během.
Ve 14 hodin, kdy měla Drakiáda začínat, byli na místě pouze čtyři
organizátoři a první účastníci se dostavili až před 15. hodinou. Nakonec
přišlo asi 15 dětí většinou nejmladšího věku. Větší modely draků se podařilo rodičům dostat do vzduchu na chvíli jen díky pořádnému běhu.
Na závěr zapálili prochladlí a zmáčení účastníci oheň a opekli si donesené buřtíky. Snad příští rok budeme mít na Drakiádu lepší povětrnostní
podmínky, a tím také větší účast.

– Na soustředění cvičili gymnasté dvakrát denně. –

trampolínka, kladinka, švédská bedna, hrazda a akrobatický koberec
nezahálely, naopak se o ně družstva starších a mladších cvičenců někdy dohadovala.
Aby toho nebylo málo, tak mladší děvčata začala nacvičovat pod vedením trenérek M. Formánkové a J. Farové pódiovou skladbu do soutěže TeamGym Junior. Zde byla opět výhodou „nekonečná“ travnatá
plocha, neboť rozměry cvičební plochy 12 x 12 metrů se nám do tělocvičny nevejdou. V nácviku pokračovaly i po soustředění a na zkušenou
se přihlásily na 2. ročník Poháru města Příbrami v soutěži TeamGym
a TeamGym Junior. V konkurenci ostřílených borců sice nezvítězily, ale
získaly cenné zkušenosti a inspiraci. V nácviku skladby i ostatních disciplín pokračují a 17. listopadu se družstvo mladších zúčastnilo závodu
v TeamGymu Junior, družstvo starších v Malém TeamGymu.
Jarda Formánek

Hanka Fořtová

Gymnasti z černošického Sokola nespí
Letošní soustředění gymnastů proběhlo na závěr léta v rekreačním středisku Borovice v Českém Ráji. Nářadí rozestavěné v areálu na trávě si
cvičenci vysloveně užívali.
Cvičili jsme 2krát denně, gymnastiku jsme střídali s ostatními sporty
jako je plavání, běh, hod krikeťákem, vrh koulí a šplh na laně zavěšeném
na vysokém topolu.
Nelitovali jsme námahy spojené s dovozem velkého množství nářadí, neboť nadšení a nasazení cvičenců bylo odměnou trenérům. Takže

– Volný prostor pro cvičení si všichni užívali. –

Konečně nám nezatéká!!!
V uplynulém měsíci doznala naše skautská základna u černošického jezu výrazné změny. A to
jak z hlediska estetického, tak především funkčního. Po několika letech provizorních oprav
střechy na jedné z budov se nám díky podpoře ústředí Junáka – svazu skautů a skautek ČR
a města Černošice podařilo provést celkovou

rekonstrukci střechy. Celkové náklady opravy
byly ve výši cca 130 tis. Kč. Ústředí Junáka
– svazu skautů a skautek ČR přispělo v rámci
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu (Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy) částkou
ve výši 75.000 Kč. Zbývající část zafinancujeme z přiděleného grantu od města Černošice.

Paradoxní je situace, že pokud bychom získali
pouze jednu z výše uvedených podpor, nemůžeme tento pro nás nákladný projekt zrealizovat.
Oběma subjektům tedy patří velký dík všech
černošických skautů, kterým se tímto výrazně
vylepšilo jejich zázemí.
Petr Wolf, vedoucí střediska

2x FOTO: oddíl skautů

– Díky podpoře ústředí Junáka a města Černošice se podařilo opravit na klubovně skautů střechu. –
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Jaký měli rybáři rok
Místní rybářská organizace vznikla k 1. březnu letošního roku. Od této
doby již registrujeme 92 členů, což je úspěch, když vezmeme v úvahu, že
většina rybářů si povolenky vyřizuje již v lednu.
Od května začala fungovat i rybářská stráž, která pravidelně kontroluje
a dohlíží na dodržování rybářského řádu.
FOTO: Místní organizace ČRS

Dobře se rozběhl i kroužek mladých rybářů, který čítá k dnešnímu dni
9 členů.
Malí rybáři se scházejí už od května každý čtvrtek u řeky, kde se učí poznávat u nás žijící druhy ryb a jednotlivé techniky rybolovu. V současném
sychravém počasí jsme rádi využili nabídky černošických hasičů k využívání jejich klubovny, kde se mládež bude celou zimu učit teorii za účelem
získání prvního rybářského lístku, aby jakmile to půjde, mohli vyrazit opět
k vodě. Další zájemci o rybářský kroužek jsou samozřejmě vítáni.
V podzimních měsících se někteří naši členové zúčastnili výlovu Počernické pískovny, Sluštického a Počernického rybníka, z jehož výlovu část
ryb putovala do místního rybářského revíru.
V letošním roce bylo dále do místního revíru vysazeno cca 5500 kg
kaprů, 750 kg štik, candátů a okounů, 500 kg bílé ryby a díky grantu z EU
dokonce i 8000 ks malých úhořů.
Přejeme všem rybářům i nerybářům veselé Vánoce, šťastné vykročení
do nového roku 2013 a zároveň zveme širokou rybářskou obec k účasti
v místní organizaci Černošice.
Pozn. pro netrpělivé rybáře: již od prosince si můžete začít vyzvedávat
povolenky na r. 2013.
M. Ovečka
místní organizace Českého rybářského svazu

– Část ryb z Počernického rybníka putovala do zdejšího rybářského revíru. –

2x FOTO: ZŠ Černošice

-- Ivona Březinová --

Beseda se spisovatelkou
ří nejen slovní zásobu a probudí jejich fantazii,
Na začátku listopadu proběhla na naší škole
beseda s Ivonou Březinovou, která napsala ale přinesou i radost z tolik potřebné dovedpřes 50 knih pro děti a o své zkušenosti s psa- nosti číst plynule a s porozuměním.
ním se s námi přijela podělit.
Ludmila Zhoufová
Besedy se zúčastnily třídy 2. A,
2. B, 2. C, 4. A a 4. C.
Děti bedlivě poslouchaly vyprávění o spisovatelských začátcích
a snech paní Březinové. Mohly
také pokládat otázky, na které jim
spisovatelka ochotně odpovídala.
Poté následovala „autogramiáda“
zakoupených knih a většina dětí si
spokojeně odnášela domů knihu
s osobním věnováním.
Pevně doufáme, že podobné
akce vzbudí v dětech touhu číst
nové a nové knihy, které jim rozší- -- Většina dětí si domů odnášela knihu s osobním věnováním. --

Krátké zprávy ze základní školy
• Na svém prvním zasedání 30. října 2012 Školská rada schválila Výroční zprávu školy za školní
rok 2011–12, Školní řád a Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání.
Všechny tyto dokumenty najdete na www.zscernosice.cz.
• Uskutečnilo se výběrové řízení na dovybavení
dětského hřiště před budovou základní školy. Na
výběru se podíleli i žáci ze školního parlamentu.
• 8. listopadu se chlapci z 8. a 9. tříd zúčastnili
okresního kola v basketbale, kde skončili na třetím místě. Dívky, které se této soutěže zúčastnily
26. října, obsadily čtvrté místo.
• 12. a 13. listopadu proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády na téma „Od pohanských zvyků
ke křesťanským tradicím“, kterého se zúčastnil
výběr žáků ze sedmých, osmých a devátých
tříd.
• 13. listopadu se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce – celkem se zúčastnilo
17 žáků z 8. a 9. tříd.
• Žáci, kteří se v rámci volitelného předmětu učí
německý jazyk, navštívili Drážďany.
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• Ve středu 24. 10. se žáci 5. C vydali na exkurzi do Národního divadla, která jim názorně
doplnila učivo z vlastivědy.
• Nejmenší čtenáři z 1. C se byli podívat v místní knihovně. Většina dětí se také bezplatně
v knihovně zaregistrovala a domů si nesla první
půjčenou knihu.
• Ve čtvrtek 1. listopadu navštívila školu v Komenského ulici pamětnice Milena Křížová, aby
povyprávěla dětem, jak se žilo v Černošicích dříve, jak vznikl památník obětem 1. a 2. světové
války na Staré návsi a jak je důležité památník
chránit a pečovat o něj, aby byl zachován i pro
příští generace. Besedu doplnila i promítáním
starých dobových fotografií.
To nebylo vše.
• Viděli jsme filmové představení Kozí příběh.
• Divadelní představení O pejskovi a kočičce,
Bubny v Minoru nebo Myška z bříška v Divadle
v Dlouhé.
• První stupeň besedoval se spisovatelkou
I. Březinovou.
• Osmé třídy na fyzikální vycházce měřily tlak.

• V rámci projektu The Youth Video Museum se
vybraní žáci učili točit video.
• 6. listopadu psali žáci devátých tříd tzv. SCIO
testy, ve kterých si mohou ověřit svoje studijní
předpoklady a vyzkoušet svoje znalosti z matematiky a českého jazyka. Po zpracování firmou
SCIO každý z nich obdrží svoje výsledky. Máme
s touto formou testování žáků dobré zkušenosti.
Mnohé střední školy při přijímacím řízení právě
SCIO testy používají.
• 13. listopadu měly děti ze druhých až pátých
tříd možnost nechat si udělat soubor fotografií.
• Ve školní družině se děti zaměřily na sledování
podzimních změn v přírodě, z nasbíraných přírodnin si pak vyrobily podzimní obrázky. Koncem
měsíce si začaly vyrábět adventní kalendáře.
• Rodičům žáků 2. A a 3. A děkujeme za sponzorský dar – věnovali dětem do třídy koberce.
• Pedagogická rada 14. listopadu zhodnotila
uplynulé čtvrtletí školního roku. Žákům, kterým
hrozí špatné známky, bylo zapsáno sdělení do
žákovských knížek.
Jitka Kahounová, zástupkyně ředitele ZŠ

z města a okolí

Knihy a kalendář
V pokladně MěÚ můžete zakoupit následující publikace:
• Černošice, vilové město na Berounce,
• reedici knihy Dolní Berounka, mapu Karlštejnska,
• stolní kalendář plný historických pohlednic obcí Prahy-západ. V kalendáři najdete i jednu pohlednici z Černošic a jednu
z Dolních Mokropes.

Zoo v mokropeské školce
2x FOTO: MŠ Topolská

Pavel Blaženín

„The Smartest
Giant in Town“
v anglické školce
Kryštof
Pro měsíc listopad jsme z knihovničky Kryštofa
pro naše MONSTERS – malé děti – vybrali
knížku “The Smartest Giant in Town” – příběh
o nejchytřejším obrovi ve městě. My v Kryštofovi víme, že čtení příběhů dětem je velmi
důležité a v dnešní době často opomíjené.
Řekneme-li to zjednodušeně, dětské knížky
velmi nenásilně a současně velmi zajímavě
rozvíjí předmatematické představy dětí, zlepšují jejich představivost i zkvalitňují jejich slovní
projev. Četba tak vytváří v dětech základ, který
jim nejen v těchto směrech usnadní vstup do
základní školy, ale i celé jejich budoucí studium. Knížka “The Smartest Giant in Town” seznámila malé děti se slovní zásobou oblečení
a naučila je i posloupnosti v oblékání. Velké
děti – DINOSAURS – si vybraly knížky se slovní zásobou, kterou jistě z jejich titulů odvodíte
sami: „Jumbo Elephant Plane“, „Holiday Hippo
Boat“ a „Crocodile School Bus“.
Kryštof myslí i na fyzický rozvoj dětí
a vyráží v lednu na své tradiční WINTER
CAMPs pro předškolní i školní děti! Připojte
se k nám!

-- Na jeden den se mokropeská školka proměnila v Zoo. --

Jedním z témat našeho pohádkového školní- proměnila v zoologickou zahradu. Hned ráno
ho programu je pohádka o Třech medvědech. se u nás sešla spousta exotických zvířátek.
Objevili se tu nejenom medvědi, ale také lvi,
A tak jsme vyhlásili celoškolkovou soutěž
o nejkrásnějšího Medvídka Míšutku. Soutě- tygři, gepardi, pumy, pandy, žirafy, zebry,
exotické želvy a motýli i papoušci. S našimi
že se mohl zúčastnit kdokoliv, kdo doma za
zvířecími kamarády jsme procestovali skoro
pomoci celé rodiny vyrobil medvídka. Sešla
celý svět. Na chvíli jsme si všichni zkusili,
se nám jich spousta – vyrobených z nejrůznějších materiálů, různých barev a velikostí, jaká kouzla s míčky dovedou šikovné opičky.
S ledními medvědy jsme se
někteří i velmi originálně
klouzali po sněhu a ledu.
pojatí. O výherci rozhoSeznámili jsme se s živodovaly děti a návštěvníci
tem žiraf i slonů. Dokonce
školky svým hlasováním.
nás navštívil obrovský růNakonec vyhrál medvídek
žový slon z pohádky. Celý
Alexe Křížka. Všechny
den jsme si velmi užili, alessoutěžní medvídky si můpoň na okamžik jsme rozužete prohlédnout na www.
měli zvířecí řeči a některé
mokropeskaskolka.cz ve
děti se dokonce naučily
fotogalerii. Vítězové obdrpodepsat svými zvířecími
želi ceny, odměnu i ostatní
tlapkami.
soutěžící.
U nás žijí medvědi přeAndrea Mouchová
vážně v Zoo, a tak se naše
učitelka MŠ Topolská
školka na jednu středu
www.mokropeskaskolka.cz
-- Děti vyráběly medvídky. --

Marcela Polová
FOTO: KLC Kryštof

-- V lednu se opět pojede na zimní kemp. -19
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Vánoční farmářské trhy
Poslední adventní sobotu 22. 12. ožije od
9 do 14 hodin prostranství před hotelem Kazín v Černošicích letošním posledním farmářským trhem.
Vztahovat se bude samozřejmě k nadcházejícím svátkům, a tak kromě různých pochutin
budou na trhu k mání i drobné dárky. „Snažíme
se, aby tento trh byl skutečně speciálním a bylo
možné nakoupit laskominy na sváteční stůl. Proto trh směřujeme na poslední adventní víkend,“
říká jedna z organizátorek trhu Kristýna Petrová.
„Několik stánků stejně jako loni zaplní prodejci
s vlastnoručními výrobky a nezapomněli jsme ani
na děti." Pro ty je na 10.30 připravena loutková pohádka Vánoční svatba sněhuláka Karla,
hraje soubor Loutky bez hranic. Po představení
bude následovat výtvarná dílna pro děti.
Dana Jakešová

Prosinec v Mraveništi
6. 12. Pohádka o svatém Mikulášovi a vyrábění andělíčků.
7. 12. Vánoční přáníčko od malého
mravenečka.
13. 12. Pojďme si udělat bílé Mraveniště! Budeme se koulovat a vyrobíme si sněhuláka.
14. 12. Perníčkování – Mraveniště
ve znamení koled a voňavých perníčků.
20. 12. Vánoční setkání s cukrovím
a papírovými řetězy.
21. 12. Mraveniště zavřené.

FOTO: MC Mraveniště

Hledáme nové maminky, které mají chuť
pomáhat v Mateřském centru Tam-Tam
Mraveniště!
Rády bychom v našem týmu přivítaly nové
maminky, které baví práce s dětmi, mají chuť
organizovat a podílet se na přípravě akcí pro
černošické děti.

FOTO: archiv skupiny

-- V Mraveništi čeká děti spousta zábavy. --

Baví vás vymýšlet výtvarné, hudební nebo
sportovní aktivity, spravovat webové stránky
nebo jen chcete přijít s novými nápady? Těšíme se na Vás!
Kontakt: mraveniste@seznam.cz, tel.: 603
200 569 nebo osobně každý čtvrtek a pátek
od 9.00 do 11.00 hodin v centru MaNa naproti kostelu.
Lenka Divišová, MC Tam Tam Mraveniště

Předvánoční čas s Mifunem
FOTO: Mifun

-- ABBA World Revival --

The BEATLES a ABBA
opět v Černošicích
Datum 8. 12. si mnozí z nás spojují s rokem
1980, kdy byl v New Yorku před domem Dakota House zastřelen zpěvák a jeden z leaderů slavných The Beatles – John Lennon.
Restaurace Jedličkovy lázně k tomuto 32.
výročí pořádá koncert jedné z nejúspěšnějších evropských revivalových skupin „The
Beatles Revival Band“ z Kladna.
Předvánoční atmosféru doplní o týden
později v sobotu 15. 12. vystoupení skupiny
„ABBA World Revival“ z Prahy, desetičlenný soubor složený z profesionálních hudebníků, který představuje absolutní světovou
špičku tohoto hudebního oboru.
Hudební zážitky budou doprovázet po celý
den 8. 12. zvěřinové hody a 15. 12. vepřové
hody. Všechny příznivce zveme k poslechu
a dobrému jídlu na oba koncerty do Restaurace Jedličkovy lázně v Černošicích.
FOTO: archiv skupiny

Jan Knetl

-- The Beatles Revival Band --
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-- Soubor Mifun potěší posluchače hned dvěma adventními vystoupeními. --

Dětský sbor Mifun představí před Vánocemi
dva zcela odlišné koncertní programy. Jako
první uvede 16. 12. od 18 hodin v černošickém Club Kinu divadelně zpracovanou jazzovou kantátu „Baltazar“ od Stanislava Poslušného. K tomu různé veselé koledy z Čech
i dalekých zemí a nakonec jedno velké překvapení. Přestože se večer ponese v atmosféře
jazzových, jihoamerických a popových rytmů,
jeho hlavním tématem zůstane, jak jinak, doba
vánoční. Mifun vystoupí s hostujícími sólistkami
z pražské konzervatoře za doprovodu perkusí,
trubky, kontrabasu, harfy či kytary. Klavírní part
zahraje přímo autor „Baltazara“, který zároveň
ztvární i postavu Heroda.
Ve stejný čas o týden později, tedy 23. 12.
v 18 hodin zazpívá Mifun v Modlitebně
Církve bratrské na Vráži. Tam naopak zazní
o poznání klidnější hudba od A. V. Michny,
J. S. Bacha, B. Brittena, E. Elgara i vánoční písně českého středověku. Dětský sbor
tentokrát přizval ke spolupráci několik profesionálních muzikantů z oblasti vážné hudby, pů-

sobících v mezinárodním měřítku, jako je mezzosopranistka Markéta Cukrová nebo klavírista
a dirigent Jan Polívka. Večer čtvrté adventní
neděle je proto skvělá příležitost poslechnout
si vedle dětských hlasů i ukázky z virtuózních
klasických děl, ve špičkovém provedení. Tento koncert pořádá město Černošice.
Oba koncerty děti připravují s celou řadou
hudebníků, zpěváků a dalších hostů, kteří
s nimi také na koncertech vystoupí. Sbor tak
završí svůj celoroční projekt „Mifun – koncerty
dětí s profesionály“, podpořený grantem města
Černošice. Jeho cílem ale není jen zpestření
místní kulturní nabídky. Členům sboru práce
s umělci přináší i řadu neobvyklých zážitků, ať
už při koncertě s francouzským muzikantem
Arnaudem Mathieu na festivalu „Jazz Černošice 2012“, vystoupení s harmonikářkou Janou
Vébrovou na letošní mariánské pouti nebo právě připravovaném divadelním představení, kdy
děti pracují např. s hercem Michaelem Kňažkem.
Jiří Polívka

z města a okolí
FOTO: PohodArt

Vánoce s Pramínkem
Pojďte s námi na koledu
Zveme všechny příznivce PRAMÍNKU na druhou adventní neděli 9. 12.
v 17 hodin do Mokropes ke kapličce, kde vám jako tradičně zazpívají
a zatančí děti s kapelou koledy.
Půjde o krátké zastavení v čase
adventním, soubor předvede část ze
svého vánočního programu. Přijďte
s námi pobýt, zazpívat si i zahřát se
teplými nápoji.
Další setkání s koledou proběhne
v úterý 18. 12. v 18 hodin ve Sboru
církve bratrské na Vráži, kde vystoupí
dětský lidový soubor Pramínek s celým svým programem při koncertu Vánoční nálady se ZUŠ Černošice.
Tento koncert slavnostně uzavře
Festiválek ZUŠ .
Marcela Látalová

FOTO: soubor Pramínek

Koncert Ireny Budweiserové
Začátky hudební kariéry Ireny jsou spojené se skupinou Spirituál kvintet. Až na
kratší odmlku zde působila do konce roku 2010. V roce 1988 vznikla její doprovodná skupina Fade In, se kterou koncertuje v současnosti. Ona sama rozšířila
své působení na pódiu o percussivní nástroje, např. djembe či
kabasu.
S touto skupinou pak v roce 2000 natočila ve spolupráci
s dalšími hosty své čtvrté sólové CD Korýši času. V roce
2003 natáčí další sólové CD – převážně autorské –
Někdy si připadám jak pták. CD bylo nominováno
na cenu Anděl v oblasti jazzu a blues. Koncem
října 2008 vydala své další sólové CD O Vánocích zpívám, na kterém vedle vánočních gospelů
a spirituálů můžete slyšet řadu starých vánočních písní z Francie, Španělska, Anglie a naší
provenience.
Vstupenky na koncert, který pořádá město Černošice, zakoupíte za 150 Kč v předprodeji (minimarket
u černošického nádraží) nebo na místě před
koncertem.
Dana Jakešová

-- Irena Budweiserová --

FOTO: Pavel Bárta

Na adventní koncert Ireny Budweiserové se můžete těšit
v neděli 9. 12. od 18 hodin v prostorách Club Kina.

Mikulášské trhy již potřetí
Centrum Vráž se v sobotu 8. 12. od 10 do 18
hodin stane místem, kde se děti mohou potkat s Mikulášem a dospělí pořídit hezké dárky. Stejně jako
loni budou na Mikulášských trzích stánky s vánočním
zbožím, dobrůtkami i neodmyslitelným „svařákem“.
A děti se mohou těšit na báječný program:
12.00 – Mikulášská dílnička – pečení perníčků a cukroví, výtvarná dílna
13.30 – Vánoční příběh – divadelní představení, sál –
vchod vedle Bambule
14.30 – Žonglérská škola
15.00 – Čertův švagr – divadlo Anpu
16.00 – přijde obří Mikuláš a čert a rozsvítí vánoční
strom, k tomu zazpívá Chorus Angelus
17.00 – na závěr je připravena Ohňová show

FOTO: archiv pořadatele

-- Na výstavě budou k vidění práce z keramiky. --

Předvánoční
výstava PohodArt
V našich kurzech se stalo milou tradicí setkávání
na keramických výstavách. Protože máme pět
oddělení malých i větších keramiků a každý se
chce pochlubit svými pracemi, pořádáme každoročně dvě takové výstavy. Jedna z nich je právě
v předvánočním čase a koná se v budově ZŠ
Černošice v Komenského ulici. Je to vždy příjemné setkání a možnost srovnání, jak totéž téma
či úkol uchopí různé děti. Jejich fantazie, vynalézavost a zručnost každoročně překvapí nejen
rodiny dětí, ale i samotné lektorky.
V letošním roce nám přibyly ještě kurzy žonglování a dramatický kroužek. Proto se naše výstavy keramiky změnily v prezentační akci všech
našich kurzů.
Srdečně zveme všechny, kteří mají chuť vidět,
co všechno děti svedou, na naše dva prezentační dny. Konají se v pátek 14. 12. od 16 do
19 hodin a v sobotu 15. 12. od 10 do 13 hodin. V tuto dobu vždy na úvod proběhnou krátká
vystoupení herecká a žonglérská a pak bude volně přístupná výstava keramiky.
Těšíme se na setkání!
PohodArt – manželé Capkovi

Vyhodnocení výtvarné
soutěže
Chtěli bychom poděkovat všem dětem za
krásné obrázky.
Jména vítězů
1. a 2. třída: Jan Baláš, Ondra Sedláček, Nikola Karenovicsová, Kája Svatková
4. třída: Daniela Tichá, Lucie Soukupová,
Eliška Cejnarová a Lucie Maňáková

Vyhodnocení písmenkové
soutěže pro prvňáčky
Vylosovaná písmenka: modré S,
hnědé J a zelené Q.
Všem vítězům gratulujeme. Knižní odměnu
si vyzvedněte prosím v knihovně.
Irena Šilhánková

Dana Jakešová, editorka IL
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Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích
2. 12.
2. 12.
3. 12.
5. 12.
7. 12.
8. 12.
8. 12.
8. 12.

8. 12
9. 12.
9. 12.
12. 12.
14.–15. 12.

Kapr Karel – divadlo pro děti
Tomáš Kočko Orchestra – adventní koncert
Adventní koncert
Mikulášská nadílka s dětským programem (vánoční kreslení,
mikulášská nadílka, dětské divadlo „Hej Hej Koleda“)
Jiří Schmitzer – kytarový recitál
Mikulášké trhy
Vánoční dílna v MŠ Kvítek
Shirim – Ashirim – adventní koncert současných hebrejských písní
Renáta Ulmanová (zpěv, housle, flétna), Tomáš Najbrt (kytara, šalmaj, brač,
dudy), Daniel Matulík (basová kytara)
The Beatles Revival Band
Vánoční koledování s Pramínkem
Irena Budweiserová s kapelou
Tradiční adventní zahrada
Prezentační dny PohodArt – výstava keramiky, vystoupení žonglérů a herců

16.00, Club Kino
20.00, Club Kino
18.00, ZUŠ
16.00, Club Kino
20.30, Club Kino
Centrum Vráž
10.00–14.00, Ottománek
18.00, modlitebna Církve bratrské

20.00, restaurace Jedličkovy lázně
17.00, Mokropeská kaplička
18.00, Club Kino
16.00, zahrada ZUŠ
16.00 (14. 12.) a 10.00 (15. 12.),
ZŠ Černošice, Komenského ul.
18.00, modlitebna Církve bratrské

24. 12.
24. 12.
24. 12.
25. 12.

Columbella – adventní koncert smíšeného pěveckého sboru Gymnázia Oty
Pavla v Radotíně pod vedením Michaely Šreinové
ABBA World Revival
Timudej – koncert černošické skupiny
S. Poslušný – Baltazar, Jazz & Pop koledy, Jiří Polívka a Mifun
hrají a zpívají: dětský sbor Mifun, Leona Černá, Arnaud Mathieu, sólistky
z pražské konzervatoře a další
Vánoční perníček – tvůrčí předvánoční dílna – zdobení perníčků, výroba papírových ozdob na stromeček, vánočních přání
Vánoční koncert ZUŠ Černošice
Vánoční koncert ZUŠ Dobřichovice
Vánoční farmářské trhy s pohádkou (v 10.30)
Hvězda nad supermarketem – Dětské vánoční představení plné vtipu i pronikavých otázek po smyslu Vánoc ve 21. století. Premiéra představení se uskuteční v rámci netradiční dopolední bohoslužby.
Vánoční koncert vážné hudby – J. S. Bach, F. Liszt, B. Britten, Kodex Speciálník, středověké a renesanční vánoční písně. Účinkují: Jan Polívka – klavír,
Martin Polívka – housle, Veronika Polívková – sopr. saxofon, Jiří Polívka – trubka, Markéta Cukrová – mezzosoprán, Barbora Hurťáková – harfa. Dětský sbor
Mifun.
Štědrý večer v Club Kinu – zábava ve stylu „80“
J. J. Ryba: Hej Mistře
Tradiční bohoslužba od půlnoci s poselstvím Vánoc
Dopolední bohoslužba na Boží hod vánoční

7. 12.

Koncert trampské skupiny Hop Trop

19.30, kino Řevnice

8. 12.

Koláče pro náruč 2012 – prodej koláčů, buchet, sladkého i slaného pečiva;
výtěžek z prodeje bude použit na podporu sociální činnosti o. s. Náruč

Vánoční trhy v Řevnicích
před Modrým domečkem

23. 12.

Karlštejnský královský advent – bohatý program, historické tržiště; bude
přístupné i Muzeum Betlémů

11.00–17.00,
náměstí pod hradem Karlštejn

23. 12.

Česká mše vánoční – J. J. Ryba

17.00 a 19.00
Rytířský sál hradu Karlštejn

24. 12.

Řevnická Rybofka 2012 – zpívá řevnický příležitostný ochotnický sbor a občanské sdružení Náruč, diriguje Lukáš Prchal

13.00, nám. Jiřího z Poděbrad,
Řevnice – před Modrým domečkem

26. 12.

Koncert Pražské mobilní zvonohry

16.00, Radotín – před budovou radnice
v ul. Václava Balého

27. 12.

Štěpánské koledování – tradiční vánoční koncert v podání vokálně instrumen- 17.00, Rytířský sál hradu Karlštejn
tální skupiny Chaire z Příbrami, pod uměleckým vedením Josefa Krčka
Zvonečky s sebou

15. 12.
15. 12.
15. 12
16. 12.

16. 12.
18. 12.
20. 12.
22. 12.
23. 12.

23. 12.

20.00, restaurace Jedličkovy lázně
20.30, Club Kino
18.00, Club Kino

14.00, Club Kino
17.00, modlitebna Církve bratrské
19.00, modlitebna Církve bratrské
9.00–14.00, před hotelem Kazín
9.30, modlitebna Církve bratrské

18.00, modlitebna Církve bratrské

20.00, Club Kino
22.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
24.00, modlitebna Církve bratrské
9.30, modlitebna Církve bratrské

v okolí
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Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
ERICKSON, Carolly: Třetí královna – historický román o Janě Seymourové, která byla vyslána
k tudorovskému dvoru jako dvorní dáma Kateřiny
Tudorovské, stárnoucí manželky Jindřicha VIII.;
FRANK, Julia: Polednice – román získal Německou knižní cenu za nejlepší německy psanou
knihu za rok 2007. Odehrává se na pozadí půl století německé historie – od 1. světové války, přes
divoká dvacátá léta v Berlíně až do doby fašismu
a 2. světové války;
GRISHAM, John: Amatéři – román z právnického prostředí;
GRUBER, Václav: Druhý dech chromého koně
– český společenský román;
HŮLOVÁ, Petra: Čechy, země zaslíbená – hrdinka nového románu Petry Hůlové přijíždí do Čech,
aby si vydělala. Příběh Ukrajinky Olgy je výpovědí
o nelehkém životě v cizí zemi;
JACKSON, Lisa: Smrtelný hřích – napínavá detektivka;
KLEVISOVÁ, Michaela: Čekání na kocoura –
příběhy o kočkách a jejich lidech;
MAWER, Simon: Dívka, která spadla z nebe
– fascinující směs faktů a fikce, klasický dobrodružný román z odboje i moderní zkoumání cesty
k dospělosti;
McEWAN, Ian: Dítě v pravý čas – anglický román;
OZ, Amos: Příběh o lásce a tmě – rozsáhlá
vzpomínková próza světoznámého izraelského
autora;
POTTER, Alexandra: Kde je ta holka ? – román
pro ženy;
PRESTON, Douglas: Chladnokrevná msta –
napínavý román;
THEORIN, Thomas: Mlhy Ölandu – švédský
krimi román;
TOLTZ, Steve: Zlomek celku – rozsáhlý románový debut současného australského prozaika je
příběhem muže, který během svého vězeňského
pobytu vzpomíná na svého otce;
URBAN, Josef: 7 dní hříchů – skutečné události, které se odehrály v 7 poválečných dnech na
Šumperku roku 1945;

VIEWEGH, Michal: Mráz přichází z hradu – satirický thriller, je volným pokračováním bestselleru
Mafie v Praze;
WOOD, Barbara: Vyvolená – historický román
z Říma.
Naučná literatura:
ALBRIGHT, Madeleine: Pražská zima – knihu
vzpomínek Madeleine Albrightové nejlépe přiblížil před svým úmrtím autorčin blízký přítel Václav
Havel. Madeleine Albrightová napsala strhující příběh plný dobrodružství a vášně, tragédie a odvahy
na pozadí okupovaného Československa během
2. světové války a následujících tří let, vedoucích
k Únoru 1948. Ve své knize nabízí svěží, neotřelý
pohled na události, jež formovaly její život a pozdější kariéru, a dovádí nás k hlubokému zamyšlení o mravních dilematech, která se projevovala
i v našich životech. Nakladatelství Argo vydává ve
spolupráci s Knihovnou Václava Havla;
CÍLEK, Václav: Prohlédni si tu zemi – ve své
knize autor navazuje na své předchozí tituly věnované především krajině a místům. Jádrem knihy
jsou eseje věnované Praze a jejímu geniu loci,
v dalších částech se pak autor zaměřuje jak na
českou a moravskou krajinu, tak na místa, která
ho oslovila na jeho zahraničních cestách;
JOHNS, Susie: Vyrábíme s dětmi – sbírka více
než 40 skvělých nápadů je určena dětem a jejich
rodičům pro společné tvoření z papíru, barev,
látek a nejrůznějších recyklovaných předmětů.
Kniha obsahuje přehledné návody ke každému
výtvarnému nápadu;
KOCVRLICHOVÁ, Marta: Vina – psychologická
publikace zkoumá různé druhy morální viny a různé způsoby lidské reakce na tento psychický prožitek;
PACNER, Karel: Osudové okamžiky Československa – novinářské zamyšlení nad historickými
mezníky českých a československých dějin 20.
století a vývojovými tendencemi současnosti.
Pro děti a mládež:
12 nejmenších pohádek – 12 klasických pohádek vyprávěných obrazem. Vydalo nakladatelství
Baobab;

Nové telefonní číslo městské knihovny
– 221 982 562

Podzim v černošické knihovně

DĚDEČEK, Jiří: Pohádky o Malé tlusté víle –
moderní pohádky. Podivuhodný svět hraček ožívá v dětském pokojíčku, aby prožíval hry a hříčky
s češtinou nebo logikou;
FIŠAROVÁ, Michaela: Nikolina cesta – dívčí
román;
HOLLER, Renée: Pátrání na Nilu – historická
detektivka;
KROLUPPEROVÁ, Daniela: Dráček Mráček –
dobrodružný příběh kluka Míši a malého dráčka,
který zabloudí do lidského světa z pohádkové
země;
KROLUPPEROVÁ, Daniela a KRATOCHVÍL,
Miloš: Draka je lepší pozdravit aneb O etiketě – slušnému chování je potřeba se učit již od
útlého věku. Aby ale děti neodradily suché poučky
či odtažité kárání, rozhodli se autoři učit je etiketu
prostřednictvím příběhů;
TOLLE, Eckhart: Miltonovo tajemství – příběh
malého chlapce, který se poprvé setkává ve škole
se šikanou. Pro děti od 7 let;
VESELÁ, Hana: Paci, paci, pacičky – leporelo;
VOPĚNKA, Martin: Spící spravedlnost – fantasy, volné pokračování knížky Spící město;
WALLIAMS, David: Babička drsňačka – v humorné knížce pro děti se vypráví příběh o předsudcích a toleranci, o překvapivých odhaleních
a jedné šíleně troufalé loupeži.
Knížky v angličtině:
STOCKS, Mike: Dracula – horor, zrcadlový text;
P. D. JAMES: The black tower (v češtině Černá
věž) – detektivka;
CUSSLER, Clive: Lost Empire (v češtině Ztracená říše) – dobrodružný román.

Otevírací doba v knihovně:
Pondělí: 9.00–11.30
Středa: 9.00–11.30
Čtvrtek: 		
Pátek: 9.00–11.30

12.30–18.00
13.00–19.00
12.30–16.00

naše telefonní číslo: 221 982 562,
naše e-mailová adresa: knihovna@mestocernosice.cz, on-line katalog knihovny najdete na
webových stránkách města: www.mestocernosice.cz nebo na webových stránkách knihovny:
www.naseknihovna.cz/cernosice

Knihovna nabízí donáškovou službu
Donáška knih do domu je určena starším občanům a občanům se sníženou pohyblivostí a všem, pro které je cesta do knihovny překážkou a přitom by si knihy rádi půjčovali. Služba je bezplatná. Stačí se telefonicky
domluvit na čísle: 221 982 562.
Daniela Göttelová
FOTO: Petr Kubín

Koncem října přišla do knihovny milá návštěva žáků 3. třídy s paní učitelkou Cimlerovou. Protože pro některé děti byla návštěva knihovny premiérou, nejdříve jsme si povídali o knížkách, o uspořádání knihovny a o podmínkách, jak se stát čtenářem. Pak se děti vnořily mezi regály a samy si
knížky prohlížely.
Následovala malá soutěž s poznáváním pohádkových postav. Všechny
odpovědi byly správné, vítězové vylosováni, odměny rozdány a mně už
nezbývalo nic jiného, než se s dětmi rozloučit.
Začátkem listopadu přišli naši nejmenší školou povinní – prvňáčci
s paní učitelkou Radovou. Po seznámení a prohlídce knihovny si děti zahrály s pexesem. Měla jsem velkou radost, že z 20 dětí se jich 18 přihlásilo do knihovny, a doufám, že jim jejich nadšení z knížek a četby vydrží.
Irena Šilhánková, knihovnice
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2.12. KAPR KAREL

PR

OS

IN

VSTUP: 70,- Kč

EC

16:00

hod
ne
Vánoční příběh o kapru Karlovi, kocouru Bubinovi a paní Ludmilce Houskové.
Pohádkové vyprávění, ve kterém nebudou chybět koledy a ve kterém možná
DĚTSKÉ objedeme celý svět. Dozvíme se, jak se slaví Vánoce třeba u Laponců, u Indiánů,

TOM KOČKO & ORCHESTR
VSTUP: 130,- Kč 20:00
World music inspirovaná moravskou tradiční hudbou. Akustický zvuk, poučený hod
rockem, etnickou hudbou i jazzem, tak by se dala stručně charakterizovat kapela
Tomáš Kočko & ORCHESTR. Kromě „klasických“ hudebních nástrojů, jako jsou kytara či kontrabas, uslyšíme i mandolinu a cimbál.
Srdečně zve město Černošice

diváky, kteří milují Vánoce, koledy a vánoční zvyky.

DIVADLO nebo v Polynésii. Představení trvá necelou hodinu a je vhodné pro malé i velké

2.12.
ne
LIVE

VSTUP: 150,- Kč

20:00

VSTUP: Děti 120,- Kč / doprovod zdarma 16:00
5.12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
hod
Pártycz.cz vás a především vaše děti srdečně zve na vánoční "Mikulášskou
st
nadílku" s dětským programem a dárky. Mikuláš, andělé a čerti se již těší
DĚTSKÉ na hodné holčičky a zlobivé chlapečky, kteří jistě rádi potěší nebeskou autoritu
ODPOLEDNE krátkou básničkou či písničkou a možná i nějakým vážně myšleným slibem
na příští rok :-)
16:00 - Vánoční kreslení, vybarvování, písničky ...
17:00 - Mikulášská nadílka - Mikuláš, andělé a čerti nadělují dětem dárky
18:00 - Dětské divadlo "Hej Hej Koleda" - divadelní soubor Hračka.
V ceně vstupenky je i mikulášská nadílka pro děti. Doprovod dětí má vstup
zdarma. Vstupenky je nutno zakoupit v předprodeji v Clubu Kino.

7.12. JIŘÍ SCHMITZER - KYTAROVÝ RECITÁL
pá
LIVE

20:30
hod

Herec kultovního divadla Ypsilon a současně písničkář lehce undergroundo- hod
vého odéru. Paradoxní je jeho žánrové zařazení: s čím v mládí zacházíš, toho se
celý život nezbavíš, a tak i Jiří Schmitzer se cítí jako bigbíťák. Přesto vystupuje
sám jako písničkář, hraje na akustickou kytaru, píše přemýšlivé texty a bigbít
v jeho tvorbě je omezen na občasné rockenrolové figury. Vyrovnaný a usměvavý
pán s vějířky vrásek kolem očí působí v zákulisí velmi nenápadně. A na pódiu?
Velký sukces!
VSTUP: 90,- Kč

18:00
hod
Po delší odmlce bude v Černošicích opět vystupovat Irena Budweiserová
a její doprovodná kapela Fade In. Vedle vánočních gospelů a spirituálů můžete
slyšet řadu starých vánočních písní také z Francie, Španělska, Anglie.
Vstupenky na koncert obdržíte za 150 Kč v předprodeji (minimarket u černošického nádraží) nebo na místě před koncertem.
Srdečně zve město Černošice

VSTUP: 150,- Kč / V PŘEDPRODEJI 120,- Kč

Totáčí slaví 22 let své hudební existence a při této příležitosti vyjeli na podzimní
turné nazvané "22 YEARS SAMOWAR TOUR" s poněkud matoucím podtitulem
"The Last Real Heavy Metal Band From The City Of Slaný". Svou pekelnou punk
rockovou jízdu napříč republikou koření rozmanitými hosty, nadupaným play
listem a početným doprovodem svých nestárnoucích groupies. Sváťa Šváb, P.P.
Cvok a Franky hrají jako o život a když v sále zavětří pogo, není z kotle úniku.
Legendárním "Totáčům" předskakuje čtyřčlenná poppunková parta Covers for
Lovers, která tento rok přišla se svou debutovou deskou Dobrý zprávy! a svým
druhý videoklipem na song Moderní stát. Druhým (nebo prvním?) předskokanem je slánská kapela Dilemma in Cinema, která vznikla v roce 2008, po tom co
Pípa odešel od Totálního Nasazení a založil si novou kapelu do které přibral basáka Sáďu a člena Totáčů P.P. Cvoka.

8.12. TOTÁLNÍ NASAZENÍ, DILEMMA IN CINEMA,
COVERS FOR LOVERS
so
LIVE

LIVE

14.12.
pá
LIVE

FALSE HOPE - JEDINÝ KONCERT V EVROPĚ !!!
VSTUP: 50,- Kč 20:30
hod
Kultovní černošická kapela False Hope, která koncertuje sice sporadicky,
ale stále s maximálním nasazením. Kapela zcela exklusivně vystoupí v původní
sestavě zakládajících členů a své hity také odehraje původních aranžích
a se zvukem, jak si je všichni pamatujeme z doby jejich začátků ještě před tím,
než se Kuba, Tony, Jirka, Dejv, Adam, Johnny a Matouš vrhli na světovou death
metal core scénu.
Po koncertu následuje afterparty "Cesta do pekel" s DJ Never - Ending Night.

14:00

15.12.
so
LIVE

VSTUP: Děti 50,- Kč / doprovod zdarma

TIMUDEJ - VÁNOČNÍ KONCERT
VSTUP: 120,- Kč 20:30
hod
Tradiční vánoční koncert další černošické legendy, kterou netřeba představovat. Jako každý rok se můžete těšit na neskutečnou show, kterou kapela
dovedla již téměř k dokonalosti. Tak ať kytary kytarují, bubny bubnují a banánové šťávy řádně šťávují. Po koncertu dance music afterparty.

16.12. VÁNOČNÍ PERNÍČEK

hod
Club Kino a Partycz.cz vás a vaše děti srdečně zvou na dětské odpoledne
ne
s podtitulem "Vánoční perníček". Jak sám název napovídá, jedná se o tvůrčí
DĚTSKÉ předvánoční dílnu, kdy děti mohou nazdobit připravené vánoční perníčky,
ODPOLEDNE vyrobit papírové ozdoby na vánoční stromeček a v neposlední řadě napsat ježíškovi i originální vánoční přání :-)

19:30
hod

20:00
hod

18:00
16.12. POSLUŠNÝ-BALTAZAR, JAZZ & POP KOLEDY
hod
ne
Hrají a zpívají: dětský sbor Mifun, Annamária D´almeida, Arnaud Mathieu,
S. Poslušný, J. Polívka, J. Šefl, M. Plášil, T. Messany, sólistky Státní konzervaLIVE toře Praha a hosté.
VSTUP: 100,- Kč / děti a senioři 50,- Kč

VSTUP: 50,- Kč
21.12. TY VOLE!? - DUBSTEP MIXTAPE
Tento styl již u nás našel spousty příznivců a v rámci nových pravidelnych
pá
akcí TY VOLE!? vás čerká další pořádná porce Dubstepu.
DJ
VSTUP: 70,- Kč
22.12. PF 2013 (AFP: VÁNOČNÍ VYDÁNÍ)
CILEK AROMALI KREMALI BISKÜVI + ODEČET PLYNU + HOSTÉ
so
LIVE

Tvrdí kluci nepláčou, ale naměkko bývají - minimálně v předvečer Štědrého dne.
Jindy nekompromisní a úderní, nálepkami "alter-folk-punk", "bigbeat" a "funkyspit" ověšení, tentokráte však ve svátečně adventním rozpoložení, s harmonickým vánočním programem a přáním bohaté nadílky. Přicházejí již tradičně
zakončit pogo-sezónu a mávnout na pozdrav přichystanému dalšímu roku.

CELÝ
DEN

VSTUP: ZDARMA 20:00
24.12. ŠTĚDRÝ VEČER V CLUBU KINO
Štědrý den jistě všichni z Vás stráví s rodinou nebo blízkými přáteli, budete hod
po
odpočívat, přejídat se cukrovím a nic nedělat. Ale pak se naskytne otázka,
VÁNOCE kam po štědrovečerní večerři? Kam se jít bavit? Máme pro Vás skvělý tip!
Trochu uvolnění po vánočním shonu ve stylu "80" aneb oblíbené "vosumdesátky" v Clubu Kino - míchané nápoje, vánoční koktejly, studená kuchyně,
pohoda, klídek.

VSTUP: ZDARMA
28.12. ZVĚŘINOVÉ HODY
Srdečně Vás zveme na zvěřinové hody. Přijďte ochutnat kančí kýtu
pá
se šípkovou omáčkou, bažanta na jalovci a další myslivecké speciality.

GASTRO

VSTUP: 50,- Kč 20:00
31.12. SILVESTR 2012 - DJ RASTY
hod
Silvestr se blíží a s ním jeden z nejžhavějších mejdanů roku!
po
Přijďte spolu s námi oslavit příchod nového roku, který určitě bude lepší,
než ten co právě končí.
DJ
Denně nekuřácké obědy 11:00 - 14:30
Rozvoz obědů do firem a provozoven na telefonickou objednávku
Tel.: 251 640 397
Teplá a studená kuchyně - hotová jídla, minutky, speciality

VŠE NEJLEPŠÍ V ROCE 2013
VÁM PŘEJE VAŠE / NAŠE CLUB KINO

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

24

9.12. IRENA BUDWEISEROVÁ
ne

inzerce

