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Povodeň – červen 2013
Vytrvalé deště na začátku června způsobily rozsáhlé povodně. Naštěstí nedosáhly
obřích rozměrů z roku 2002. I tak ale voda napáchala mnoho škod. Další informace
a fotografie najdete na stranách 2–6.
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-- Při letošních povodních bylo zaplaveno 634 nemovitostí. --

2013
-- Jak vysoká byla hladina Berounky při povodních letos a v minulosti...--- Silnice mezi Černošicemi a Radotínem se stala součástí řeky. --

Příští veřejné zasedání zastupitelstva
se koná ve středu 10. 7. od 19.00 v Club Kinu.
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Místní povodně objektivem fotoaparátu
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Člověk míní, život mění aneb svatba uprostřed povodně
Velkou slavností v kolektivu hasičů je svatba
jednoho z nich. Svatba Jirky Janouška a jeho
partnerky Marušky se však nesmazatelně vryje
do pamětí nejen všech svatebčanů, ale i celého
města. Její datum 8. června 2013 totiž napovídá, že proběhla uprostřed ničivé povodně.
„Naše jednotka zasahovala nepřetržitě od
pátku 31. května na stovkách událostí v našem městě. 8. června, tedy v den svatby, bylo

v Černošicích nasazeno 12 hasičských jednotek z celé republiky na čerpání lagun a sklepů.
Hasiči se od 8 hodin přeskupovali na vyčerpání
poslední laguny, a to v osadě V Topolích. Natahali jsme cca 3 km hadicového vedení B a stroje
se v 10.36 zakously do laguny. U čerpadel zbyly
redukované posádky a všichni ostatní rychle ke
kostelu v Komenského ulici, abychom o tak slavný den nepřišli. Hasiči jsou velká rodina, ale ne-

znám nikoho, komu by byly na svatbě jednotky
ze 6 krajů (PHA, SCK, UL, LB, HK, JM). Poté,
co si řekli ANO, jsme Jirku vystrojili do hasičského. Marušku přenesl přes hadici, dostal koule
na nohy, Maruška si ženicha vykoupila, poblahopřáli jsme a rychle zpět k vodě,“ popisují průběh svatebního dne kolegy na svých webových
stránkách www.sdhmokropsy.cz.
Dana Jakešová
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-- V den svatby bylo v Černošicích na čerpání sklepů a lagun nasazeno 12 hasičských jednotek z celé republiky.
Od práce si hasiči na chvíli odskočili na svatbu svého kolegy. -3

z radnice

POPOVODŇOVÉ PODĚKOVÁNÍ
Zvládnout povodně, které začaly na dětský den 1. června a skončily o dva týdny později, vyžadovalo velké nasazení velkého počtu
lidí. Z pozice starosty Černošic bych touto cestou chtěl veřejně
vyjádřit velké díky všem, kteří se podíleli na ochraně životů a majetku, na poskytnutí všemožné podpory postiženým obyvatelům,
na odstraňování následků této živelné katastrofy, na zajištění fungování celého krizového štábu i jednotek integrovaného záchranného systému (hasičů, policie) a dalších důležitých činnostech.
I když hodnotíme jen s malým odstupem, myslím, že společný
výkon všech zúčastněných byl úctyhodný.
FOTO: JSDH Mokropsy© cafra

POVODEŇ V ČÍSLECH
634 ................... zaplavených nemovitostí
307 ................... osob evakuováno
104 ................... osob zachráněno z toho 87 na člunu
1 ....................... záchrana osoby v korytě řeky pomocí vrtulníku PČR
7 ....................... zachráněných psů
24 ..................... zachráněných koček
345 ................... zásahů JSDH Mokropsy
1 ....................... zničený záchranný člun
7 ....................... rozbitých čerpadel
250 tis. Kč ......... projeté nafty a benzínu
18 dní ................ nepřetržité pohotovosti
2 300 ................ vypitých energetických nápojů
2,5 milionu m3 ..... odčerpané a odvedené vody z lagun
1,5 tuny . ............ Sava na úklid a dezinfekci
64 km ................ hadicového vedení na čerpání
Zdroj: JSDH Mokropsy
FOTO: JSDH Mokropsy© cafra

-- Hasičům patří obzvlášť velké díky. --

Členové SDH Mokropsy:
Havlík Tomáš (velitel jednotky), Prskavec Jan, Skála Michal, Prskavec Tomáš, Lágner Petr, Vodrážka
Vladislav, Moučka Pavel, Blažek Jaroslav, Cajthaml
František, Černý Milan, Holub Tomáš, Jerling Ivan,
Jerling Ivan ml., Janoušek Jiří, Jíra Jiří, Klíma Jaroslav, Kulhan Karel, Manda Jaroslav, Mudr Jan,
Mudr Stanislav, Nový Petr, Špetlák Jakub, Totušek
Jaroslav, Toure Yacouba, Váňa Pavel, Zneller Zdeněk
Dále naší jednotce pomáhali příslušníci HZS
Praha z Radotína:
Pařízek Luboš, Klimeš Valdemar, Sedláček Jan,
Dvořák Jiří, Odermatt Jan
Zasahující hasičské jednotky:
Na pomoc do Černošic dorazilo v průběhu povodní
celkem 20 dalších jednotek z různých krajů republiky. V některých případech to byly jednotky z měst,
kam jsme v minulosti jeli na pomoc my.
HZS MSK WASAR (MSK)
HZS ScK Kladno (SCK)
HZS ScK Řevnice (SCK)
HZS ScK Beroun (SCK)
HZS Praha (Pha)
HZS KHK Hradec Králové (KHK)
Záchranný útvar HZS ČR Hlučín (MSK)
JSDH Nový Bor (LBK)
JSDH Stará Břeclav (JMK)
JSDH Lhota (SCK)
JSDH Chodov (KHK)
JSDH Adršpach (KHK)
JSDH Pochválov (PRK)
JSDH Liberec – Růžodol (LBK)
JSDH Liberec – Karlinky (LBK)
JSDH Lochenice (PRK)
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JSDH Strupčice (JMK)
JSDH Žilina (SCK)
JSDH Hostivice (SCK)
JSDH Solopisky (SCK)
Speciální díky od hasičů:
-	Šárce Jerlingové za stravu pro všechny hasiče
po celou dobu pohotovosti
- Pekárně Mokropsy
-	Luna Restaurantu za dodávku pizz pro jednotku
a krizový štáb
-	Autocentru Janáš za okamžité opravy poruch na
vozidlech hasičů
- Autoservisu Smola
- Po Bp, s. r. o.
- Draeger, s. r. o.
- Petru Ullrichovi

Městská policie Černošice
Dušička Gregor (velitel), Klimsza Otmar (zástupce
velitele), Dušička Milan, Bus Radek, Vejrych Jiří,
Punda Jiří, Magdová Andrea, Vorlíček Viktor, Šubrtová Markéta, Frühauf Martin, Kirschner Pavel,
Morávek Ladislav, Petelíková Klára
Technické služby města Černošice
Renata Petelíková (vedoucí odboru), N. Švehlová,
a všichni pracovníci TS, jmenovitě pánové Barvich,
Jerling, Kalina, Landa, Vacík, Pazdera, Ponáhlý,
Pos, Souček, Studený, Šecl, Šubrt, Vacíř
Díky podnikatelům a organizacím
z Černošic
-	Restaurace U Mlynáře za stravu pro dobrovolníky
FOTO: Petr Kubín

-- Také pracovníci technických služeb odvedli obrovský kus práce. --

z radnice
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-- I policie bylo při povodních potřeba. --

-	Tenis Mokropsy za poskytnutí umýváren postiženým obyvatelům
-	SK Černošice za ubytování postižených obyvatel
-	Stavitelství Řehoř za poskytnutí techniky pro úklidové práce
-	Ekostavby Louny za poskytnutí techniky pro úklidové práce
-	Základní škole za poskytnutí ubytování pro hasiče z jiných měst
-	AquaConsult (p. Karel Janouš) za rychlé zásahy
- betonárna BTN Trade
- autodoprava firmy Švestka
- autodoprava firmy František Vlk
Díky neziskovým organizacím za materiální
pomoc a poskytnutí dobrovolníků
-	Červený kříž (K. Čadilová, Martin Srb a další)
- Adra
- Člověk v tísni
- Charita Příbram
- Farní charita Řevnice
Díky pracovníkům městského úřadu a zastupitelům
-	Tomáši Kratochvílovi a Pavlu Tichému za koordinaci práce dobrovolníků
-	Daniele Göttelové nejen za koordinaci výdeje humanitární pomoci
-	členům povodňové komise a krizového štábu:
Jana Ullrichová, Lucie Poulová, Jindra Urbanová, Renata Petelíková, Daniela Göttelová, Pavel
Blaženín, Šimon Hradilek, Oldřich Hokr
-	dalším pomocníkům (krizový štáb, povodňová
linka, zajištění provozu a financování aj.): Petra
Šubrtová, Lenka Březinová, Veronika Podroužková, Lenka Jochová, Ivana Rosičová, Anna
Hrabáková, Markéta Fialová, Martin Šebek,
Bohumil Sajdl, Ctirad Maier, Jiří Toman, Hana
Vyhnalová, Magda Košťáková, Marie Špačková,
Mirek Strejček, Petr Wolf, Milada Mašatová, Ivana Novotná-Kuzmová, Eva Jeřichová, Dagmar
Ovečková, Renata Trešlová, Martina Šnoblová,
Milena Franková, Martina Gollová, Martina Vrátná, Ondřej Gerstendörfer
-	pánům Jiránkovi, Rejlkovi a Loudovi za krizové
zásahy na vodovodní a kanalizační síti
Díky všem dalším pomocníkům
-	dobrovolníkům na úklidové práce z Černošic,
z Červeného kříže, z Charity Příbram *
-	volejbalistům, rodině Košťákových, V. Davidovi,
J. Kubátovi a dalším za složení humanitární pomoci
-	panu Fořtovi z Řitky za vyčištění a úpravu zeleně
na břehu Berounky
-	panu Blaženínovi st. za pořizování fotografií pro
potřeby města i poškozených obyvatel

-	fotografovi Petru Kubínovi za působivou dokumentaci průběhu celé povodně
-	paní Marii Šiškové, bývalé pracovnici MěÚ Černošice pro oblast krizového řízení ORP
- dobrovolníkům, kteří pomáhali s distribucí humanitární pomoci v objektu Dipra – J. a J. Klimentovy,
M. Cavina, J. Sticzayová, I. Dušková, M. Pekárková, J. Jasková, E. Bachiri, K. Šavlíková a další
-	M. Jeřichovi a M. Vlčkovi, kteří pomáhali městské
policii
-	S. Kuníkovi za pomoc s vysokotlakým čištěním
(wap)
* Seznam dobrovolníků na úklidové práce
E. Vančák, Z. Šanderová, R. Šandera, T. Fiala, I.
Vološyn, J. Dragoun, R. Ševčík, M. Strušková, J.
Langer, J. Novák, J. Binková, Boušková, J. Šandera, E. Moniová, L. Soukeníková, S. Clifton, Daquila, Kuberová, J. Bartošová, M. Májsl, L. Kučera,
T. Jeřichová, E. Jeřichová, M. Malinová, M. Wolf,
O. Moša, M. Schrötter, O. Kubera, J. Began, A.
Svoboda, R. Lupačová, K. Tichá, L. Lesařová, J.
Pustina, K. Sedláková, K. Kosinová, P. Vlčková,
M. Lípová, K. Čadíková, I. Tansinger, V. Bičáková,
S. Sloup, J. Kubíček, R. Lupačová, A. Stocka, B.
Moszciriski, I. Ďatko, M. Dejmal, J. Šindelář, A.
Miklík, M. Dvorský, J. Postina, M. Malý, V. Hynková,
N. Nožková, V. Spiegelová, J. Kavalírová, D. Vojnachská – 8 osob, K. Šlechtová, M. Pik, J. Skála, H.
Nguyen, L. Nováková, Q. G. Nguyen, Vu Hoang A.,
J. Polák, K. Syvadtharl, D. Leštinová, J. Šerina, K.
Bartošek, M. Fultierová, M. Štěpánek, Huyen Dao,
E. Klapalová, Jan Kypta, M. Jílek, K. Bílková, B.
Vaníková, J. Beranová, M. Kutlák, J. Pavlíková, V.
Knechtl, L. Horák, T. Kudera, I. Tausinger, M. Polínec, K. Gillernová, V. Římal, Z. Římal, L. Baránek,
Třešňák, E. Venigerová, V. Dvořák, D. Ullrich, L.
Zdvořilý, D. Bělský, J. Mikyska, T. Rössler, D. Řehák, J. Heřmanský, L. Tatíček, M. Profous, R. Bis,
T. Metelka, P. Honsa, J. Čížek, T. Kudera, J. Mer-

vart, A. Pajgrt, P. Klesnil, Z. Mačouš, M. Škach,
V. Laifr, J. Pavlas, T. Kořínková, A. Ceplová, T.
Náchová, D. Hoffman, J. Hruška, K. Jakubová, K.
Kalinová, M. Málková, Ansorle, P. Šulc, J. Epulas,
V. Dvořák, D. Musil, J. Kejř, V. Štěpánek, J. Jirásek, V. Provazník, V. Praus, M. Dlísek, L. Beran, H.
Karnošová, J. Richter, K. Richterová, M. Hloušek,
J. Broková, N. Beranová, R. Lebl, J. Havelka, J.
Šmídová, R. Asenov.
Díky dárcům humanitární pomoci a dalšího
materiálu
-	všem občanům nejen Černošic, kteří přinesli
větší či menší množství pomoci
-	všem dárcům, kteří zaslali finanční příspěvek do
městské povodňové sbírky
- společnosti p. k. Solvent (drogerie Teta)
- společnosti Lidl
-	společnosti Huisman Konstrukce, s. r. o. za dar
50 tis. Kč na nákup vysoušečů
- městu Kuřim
-	Svazku obcí 1866 za 12 palet humanitární pomoci a 31.500 Kč finanční pomoci
-	Farní charitě Řevnice za zapůjčení 20 vysoušečů
-	společnosti Samsung za humanitární pomoc,
fotoaparáty, telefon a tablet pro hasiče
- společnosti Red Bull Česká republika, s. r. o.

Finanční sbírka
– ke dni 21. 6. 2013 se na účtu
nacházelo 119.400 Kč.
Speciální díky – rád bych využil této příležitosti a veřejně sdělil své osobní poděkování a ocenění několika jednotlivcům, jejichž
velké nasazení a schopnost rychlého řešení
problémů a plnění nejrůznějších požadavků v průběhu povodně si zaslouží být zvlášť
vyzdviženy – Tomáš Havlík, Jana Ullrichová,
Renata Petelíková, Jan Louška, Lucie Poulová, Gregor Dušička, Pavel Blaženín a Tomáš
Kratochvíl. Bylo mi potěšením.
Děkujeme také dalším, jejichž nabídek pomoci
jsme již nevyužili, včetně arcidiecézní charity, žen
hasičů ze Staré Břeclavi, sdružení Junák – Skaut,
Farní charity Neratovice, gymnázia PORG, partnerského polského města Lesznica, německého
Gerbrunnu a dalších.
Díky vládě a dalším složkám státu za celkem rychlou a účinnou podporu během stavu nouze.
A díky všem, na které jsem případně v tomto seznamu zapomněl. Když se neurazí a ozvou se,
dáme je v příštím čísle tučným písmem.
Filip Kořínek

FOTO: JSDH Mokropsy© cafra

-- Všechna voda je už odčerpaná, pomalu se vše vrací do běžných kolejí. -5
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Po povodních: poškozená lávka i sesuvy půdy
Ocelová lávka do Lipenců byla povodní poškozena.
K lokálním poškozením lávky došlo hlavně nárazy
plovoucích kmenů a částí stromů. Lávku prohlédl
statik a doporučil velmi omezené nezbytné užívání
lávky až do provedení potřebných oprav. V tuto chvíli
je možné užívat lávku pouze na vlastní nebezpečí,
k nezbytně nutným přechodům s maximální mírou
opatrnosti.
V souvislosti s povodněmi a přívalovými dešti došlo v Černošicích také ke dvěma sesuvům. Jedním
je svah soukromé zahrady v ulici V Rokli, který však
přímo ohrozil a podemlel veřejně přístupnou pěší
stezku, spojující Vráž a ulici Školní. Vzhledem k závažnosti sesuvu a podemletí, hrozí při pohybu na této
stezce utržení další části svahu a zřícení. Stavební
úřad situaci okamžitě řešil s geologem, statikem
a majiteli pozemků. Pod stezkou vede silový kabel
elektřiny, který byl ČEZem zajištěn do doby opravy
sesutého svahu. Stezka je až do úplného a bezpečného zajištění uzavřena pro veškerý pohyb osob!
Druhým řešeným poškozením svahu se sesuvem
je část svahu komunikace V Lavičkách. Stavební
úřad na základě oznámení občanů a hasičů přizval
geologa a statika. Na základě jejich posouzení byly
ve spolupráci s městskou policií části svahu, kde do-

Jednou větou...
• Skoro 300 lidí formou petice vyjádřilo názor,
že ke kostelu a škole v Komenského by neměla
zajíždět místní autobusová linka.
• Rychlý zásah hasičů překazil plán neznámému žháři, který zapálil bývalou školku v Husově
ulici a její zahradní altán; věc vyšetřuje policie,
pachatele ani jeho motivaci zatím neznáme.
• Ohlášené kontroly ze strany Ministerstva pro
místní rozvoj (dotace na ulice poničené přívalovými dešti v roce 2007) a Státní energetické
inspekce (jestli máme na radiátorech termostatické ventily) byly kvůli povodni odloženy.
• Se spoustou otázek přišly v půli května na
úřad čtyři páté třídy naší školy – bylo to fajn,
máme chytré děti ;-).
• Poslanec A. Rádl podal návrh na další, již čtvrté přerušení projednávání návrhu na celostátní
registr smluv, který pro zvýšení transparentnosti
veřejného sektoru připravil poslanec J. Farský;
„Kolem Černošic se dnes točí svět.“ napsal
Farského asistent, zrovna na cestě z pracovní
schůzky se současným vedením města, které
naopak registr otevřeně podporuje.
• Na rodičovské schůzky do základní školy tradičně přišli hlavně rodiče dětí, které se učí dobře, a naopak nedorazili mnozí z těch, kterým by
učitelé měli více co říct.
• Rada města rozhodla, že pro místní sportovní, kulturní a volnočasové aktivity bude nový sál
v Centru Vráž za 100 Kč/hod, pro ostatní za
400; otevření se předpokládá již v září.
• Průtok Berounky spadl za pouhých 14 dní
z povodňového maxima 1200 m3/s na méně než
80 m3/s.
• Lávka do Lipenců je od povodně přístupná
pouze na vlastní nebezpečí; město bude žádat
stát o finanční dotaci na její opravu, popř. nahrazení novou.
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šlo k poškození, označeny páskou upozorňující na
nebezpečnou část.
Nedoporučuje se chůze u paty poškozené
a označené části, může docházet k uvolňování drob-

ných částí svahu a skalní stěny. Nedoporučuje se
jízda automobily – jízda autem je pouze na vlastní
nebezpečí.
Marie Špačková, stavební úřad

FOTO: JSDH Mokropsy© cafra

• Zatím to vypadá, že místo slibovaných 12 mil.
Kč dostanou Černošice ze sdílených daní kvůli
novele zákona o RUD jen asi o 8 milionů více než
loni; také se zdá, že avizované zvýšení příjmů skrze novelu loterijního zákona nenastane vůbec a sliby státu směrem k obcím zůstanou jen na papíře.
• Povodeň podemlela vrbu u černošického
jezu.
• V reakci na návrhy několika podnikatelů na zřízení občerstvení u cyklostezky na Radotín jsme
prověřili možnosti. Jako ideální (či jediné možné)
se díky přístupu k elektřině, vodě a kanalizaci jeví
místo vedle tzv. Sportparku Berounka. Bohužel
ale právě tudy bude při rekonstrukci jezu vjíždět
k řece těžká technika Povodí Vltavy, s. p., s městem již byla uzavřena smlouva. Zřízení občerstvení u cyklostezky se tedy zřejmě bude muset
odložit.
• Radnice vypsala zakázku na rekonstrukci
Chrudimské, Jedlové a slepé části Berounské
(vše se spolufinancováním občanů), a dále části
Libušiny a části Střední, a na položení už roky
chybějící finální vrstvy asfaltu ve Slunečné.
• Rozbitý retardér v Karlické bude nahrazen jinými zpomalovacími prvky.
• Ve Sportparku Berounka proběhl předprázdninový Šmik Fik Fest pro děti a mládež.
• K účasti v elektronické aukci na plyn a elektřinu, která proběhne koncem července, se na
městském úřadě přihlásilo několik stovek černošických domácností.
• Projekt odhlučnění školní jídelny byl zatím odložen; zdroje v investičním fondu školy doplněné
o evropskou dotaci a další milion z městského
rozpočtu budou stačit na zateplení školy v Komenského, rekonstrukci vzduchotechniky, přístavbu kuchyně a nové hřiště pro děti.
• Na květnovém zastupitelstvu chyběla 1/3 zastupitelů; další zasedání je 10. července, mimořádně ve středu.

• V Club Kinu se hrál bluegrass.
• Povodí Vltavy, s. p., znovu potvrdilo, že až to
počasí dovolí, dojde k odstranění nánosů v řece
u mokropeského fotbalového hřiště.
• Městské školky letos odmítly 46 dětí, nejméně za posledních pár let (loni 62); naopak ve
škole se dá očekávat nával k zápisům na školní
rok 2014/2015, kdy přijde rekordně silný ročník 2008 – pětiletých máme ve městě dnes cca
130, tedy o 50 více než před čtyřmi roky.
• Byla podepsána dohoda o narovnání s bratry
Petelíkovými, která se týká sporu ohledně výstavby infrastruktury v oblasti Lada na počátku minulé dekády.
• O dalších důležitých rozhodnutích se dočtete
ve výběru ze zápisů rady a zastupitelstva uvnitř
listu.
• Přeji Vám pohodové prázdniny a dovolené.
Filip Kořínek
starosta@mestocernosice.cz, tel. 604 851 754

Zajímavý citát
„A proto je teď řada na občanech. … Měli by se
smířit s tím, že povoláním politika není plnit jejich
objednávky à la carte, nýbrž koordinovat jejich protichůdné zájmy a chaotičnost reality do řešení, která
udrží společnost v chodu a odvrátí od ní alespoň
některá nebezpečí.“
Petr Robejšek v blogu „Svoboda nově definoval
roli politika“, 27. 5. 2013

Pro velký zájem se provoz kontaktního místa pro
aukci elektřiny a plynu prodlužuje ještě na pondělí
1. července a 8. července
(MěÚ, 13–19h).
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Sál v Centru Vráž: možnost pronájmu
V únorovém čísle IL jsme vás informovali o koupi a dokončení kulturního sálu v Centru Vráž.
Jeho úpravy se pomalu dostávají do finále.
Nový sál o rozměru cca 130 m2 (resp. 200
m2 včetně příslušenství) bude poskytovat prostor pro volnočasové aktivity, společenské
události, výstavní, kulturní a vzdělávací akce
a dále pro různé městské potřeby a samozřejmě dle kapacity i pro komerční využití. Sál bude
vybaven kvalitní audiovizuální technikou včetně
jevištního osvětlení.
Podmínky použití sálu stanovila rada města
– zvýhodněné nájemné pro místní volnočasové, kulturní a sportovní akvitity bude 100 Kč/
hod., pro komerční a krátkodobé nájmy 400
Kč/hod.
Očekáváme, že sál bude možné pro veřejnost otevřít nejpozději od října 2013. O definitivním termínu budeme informovat.
Pokud o pronájmu uvažujete nebo potřebujete více informací, kontaktujte prosím pana Pavla Blaženína z odboru kultury emailem pavel.
blazenin@mestocernosice.cz nebo telefonicky
na čísle 602 200 817.

FOTO: Petr Kubín

-- Práce na dokončení kulturního sálu jsou v plném proudu. --

Filip Kořínek

Přání ke 100. narozeninám
Pan Stanislav Panýrek oslavil v květnu sté narozeniny. Nemít jeho věk
potvrzený paní matrikářkou, neuvěřila bych. Pan Panýrek se dožívá tohoto významného životního jubilea
v plné fyzické i psychické síle a především výborné náladě.
Jménem města Černošice mu
přeji do dalších let pevné zdraví
a životní optimismus.
Daniela Göttelová

Vítání občánků
Na neděli 26. 5. připadlo vítání nových občánků našeho města. Paní
místostarostka Daniela Göttelová jich v základní umělecké škole přivítala 32 z 52 pozvaných.
Děti dostaly na památku sadu kostiček a knihu ilustrovanou paní Marií Fischerovou-Kvěchovou. Děti z výtvarného kroužku letos připravily
obrázky na špejli.
V kulturním pásmu vystoupili nejdříve David Kraffer s Jakubem Ševčíkem a potom sestry Ludmila a Anastázie Riškovy, Kristýna Pavlovská
a Helena Babková.
Děkujeme všem, kteří přijali naše pozvání, a těšíme se na příští vítání
občánků, které připravujeme na říjen 2013.
Eva Řehořová, matrikářka
FOTO: Jaroslava Perglová

-- Stanislav Panýrek --

K životnímu jubileu
Dne 20. května 2013 se dožil 100 let dlouholetý občan Mokropes
a Černošic pan Stanislav Panýrek. Narozen ve Vídni, vyučil se dámským kadeřníkem. V této profesi pokračoval v Černošicích. V roce
1938 byl vybrán do sboru Československé policie, kde pracoval do
roku 1968. Je znám jako chovatel okrasných ptáčků a akvarijních rybiček. Po celý život si zachoval čestný a poctivý přístup k životu. Je znám
také jako dobrý znalec dřívějších poměrů v Černošicích. Jeho velkým
snem bylo dožít se 100 let a stát se nejstarším z rodu Panýrků.
Blahopřejeme a přejeme ještě hodně dnů plných pohody, zdraví
a spokojenosti.
Zdeněk Flossmann, známý v Vráže

-- V květnu Černošice přivítaly 32 nových občánků. --
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Uzávěrka příštího čísla je v pondělí 15. 7.
7

z radnice

Závěrečný účet města za rok 2012
Závěrečný účet je povinně sestavovaný výkaz včetně mnoha příloh, který podává
ucelený přehled o finančním hospodaření města, o úpravách a naplňování rozpočtu
za daný rok. Město každý rok hospodaří podle schváleného rozpočtu, který se v souladu s příslušnými zákony prostřednictvím rozpočtových opatření upravuje podle
skutečných potřeb města, a tím se mění na rozpočet upravený.
Původně schválený rozpočet na rok 2012 byl
sestaven jako schodkový s příjmy ve výši zhruba 200,7 mil. Kč a výdaji ve výši 204,8 mil.
Kč. Zdrojem pro financování schodku ve výši
4,1 mil. Kč byl rozdíl ve výši přijatých úvěrů (9,3
mil. Kč) a splátek úvěrů (15,1 mil. Kč) a zapojení
zůstatku účtu (9,9 mil. Kč).
Rozpočet byl následně v průběhu roku
upravován rozpočtovými opatřeními v souladu
s platným zněním zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
a rovněž v souladu se zastupitelstvem města
schválenými Pravidly pro rozpočtová opatření.
Zatímco rozpočtová opatření schválená radou
města reagovala na běžné potřeby změn uvnitř
rozpočtu, rozpočtová opatření, která schválilo
zastupitelstvo, měnila závazné ukazatele rozpočtu. Převážně šlo o změnu celkové výše příjmů a zároveň výdajů v souvislosti s investiční aktivitou města, s navýšením přijatých dotací a se
zapojením úvěrů.
V konečné podobě rozpočtu pro rok 2012
činily rozpočtové příjmy cca 227,3 mil. Kč
a výdaje cca 266,4 mil. Kč. Ke změně salda
rozpočtu (tedy rozdílu příjmů a výdajů) došlo po
schválení úvěru na rekonstrukci místních komunikací, čímž se saldo rozpočtu zvýšilo o 35 mil.
Kč. Tento úvěr nebyl v roce 2012 plně vyčerpán,
protože k úhradě části faktur došlo v souladu
s jejich splatností až v roce 2013.
Skutečné příjmy za rok 2012 činily cca
232,7 mil. Kč a skutečné výdaje za totéž období činily cca 242,8 mil. Kč. Hospodaření
města tak v r. 2012 skončilo schodkem ve
výši 10,1 mil. Kč. Tento výsledek hospodaření
je způsoben na jedné straně úsporami napříč
celým rozpočtem města a nevyčerpáním plné
výše úvěru, a na straně druhé mírně příznivým
vývojem příjmů.

Výsledky v podrobnějším členění:
PŘÍJMY
Jak již bylo výše řečeno, došlo k mírnému
navýšení daňových příjmů, kdy se zpomalil nepříznivý vývoj zaznamenaný v minulých letech.
Největší propad, o 3,3 % proti upravenému
rozpočtu (o 732 tis. Kč), zaznamenala daň
z přidané hodnoty, kdy se vůbec neprojevilo
navýšení z titulu zvýšení sazby DPH, se kterým
počítalo Ministerstvo financí. Tento propad byl
plně kompenzován vyšším výběrem daně z příjmů právnických i fyzických osob. Daň za obec
je tzv. průběžnou položkou, která se ve stejné
výši objevuje i na výdajové straně, takže bilance
v rozpočtu je vyrovnaná.
Správní poplatky jsou další položkou, která
zaznamenala příznivý vývoj. V roce 2012 bylo
vybráno o 10,3 % (o 2,6 mil Kč) více proti upravenému rozpočtu. Důvodem je zejména skuteč8

nost, že od 1. 1. 2012 jsou pasy povinné i pro
všechny děti. Byl zaznamenán propad u některých místních poplatků.
Nedaňové příjmy byly naplněny, došlo k nárůstu o 4,9 % (o 2,1 mil. Kč) proti upravenému
rozpočtu. Zejména se jedná o naplnění příjmů
z vodného a stočného a příjmů ze služeb poskytovaných městskou policií. Naopak došlo k poklesu příjmů z pokut o 7,7 % (o 560 tis. Kč), kdy
pokuty jsou sice předepisovány, ale nejsou hrazeny. Tento negativní vývoj v oblasti sankčních
plateb se dá očekávat i nadále.
Kapitálové příjmy nebyly naplněny o 12,3 %
(o 390 tis. Kč). Jde zejména o neuskutečněné
prodeje menších pozemků.
Objem dotací byl výrazně nižší než v roce
2011, protože od 1. 1. 2012 přešla výplata sociálních dávek a dávek hmotné nouze na Úřad
práce ČR, což obnášelo v roce 2011 192,4 mil.
Kč. Příspěvek (dotace) na výkon státní správy
byl jen velmi mírně zvýšen o 0,9 % (o 390 tis.
Kč) proti roku 2011, ačkoliv městu více agend
vykonávaných v přenesené působnosti přibylo,
než ubylo. Dotace na sociálně právní ochranu dětí byla proti minulému roku vyšší o 7,6 %
(o 430 tis. Kč).
Dotace na investice nebyly naplněny. Město
obdrželo celkem 17,7 mil. Kč. Jedná se zejména o doplatek dotace na Mateřskou školku
Vápenice, dotaci na Technologické centrum
(včetně části dotace, která měla být vyplacena
již v roce 2011) a část dotace na rekonstrukci
ulice Komenského. Další dotace nebyly připsány na účet města do konce roku z administrativních důvodů na straně poskytovatele příslušné
dotace, jejich příjem je očekáván v roce 2013
(doplatek dotace na rekonstrukci ulice Komenského).
VÝDAJE
Celkové rozpočtované výdaje činily po
úpravách cca 266,4 mil. Kč. Skutečné výdaje
dosáhly výše 242,8 mil. Kč.
Skutečné běžné výdaje činily 190,0 mil.
Kč, tedy o 7,6 % méně než předpokládal rozpočet. Skutečné investiční výdaje činily téměř
52,9 mil. Kč, tedy o 13,2 % méně, než rozpočtované. Po přesunu výplaty sociálních dávek
a dávek pomoci v hmotné nouzi se významně
snížily provozní výdaje města. Tento pokles je
však kompenzován stejným poklesem na straně
příjmů, protože tyto dávky byly plně kryty příslušnými dotacemi.
Podíl skutečných investičních výdajů na
celkových výdajích činil zhruba 21,8 %. Z celkových investičních výdajů patří největší podíl
doplatku výstavby nové mateřské školky na Vápenici (7,6 mil Kč). Dále se jedná rekonstrukci
ulice Komenského (11,5 mil Kč, z části krytou

související dotací) a rekonstrukci místních komunikací (34,0 mil. Kč, z části kryté mimořádnou
dotací Ministerstva financí ve výši 10 mil Kč).
Nezanedbatelnou část běžných výdajů ve
všech oblastech, které město zajišťuje, představují personální náklady (cca 96,3 mil. Kč). Tyto
výdaje tvoří cca 50,7 % běžných výdajů a jejich
výše je do značné míry dána podmínkami vyplývajícími z pracovně právních předpisů a uzavřených pracovních smluv. Personální náklady tvoří
jednak prostředky na platy, odvody na povinné
zdravotní a sociální pojištění, dále výdaje za pracovní dohody, odměny zastupitelům a pojištění
zaměstnanců. V průběhu roku došlo k několika
změnám organizační struktury úřadu.
Příspěvky školám a školkám činily celkem
11,1 mil. Kč, což je o 1,6 mil. více než v roce
2011. Nárůst souvisí se zahájením provozu nové
mateřské školky na Vápenici.
Platby za leasing vozidel činily za rok 2012
cca 1,1 mil. Kč. Platby úroků představovaly 0,8
mil. Kč a splátky úvěrů a půjček činily cca
15,1 mil. Kč.
Náklady na elektrickou energii činily celkem
cca 2,7 mil. Kč, přičemž více než 1,5 mil. Kč
z této částky činí výdaje za elektřinu pro kanalizace (ČOV a čerpadla). Výdaje za PHM za
všechny složky městské správy (včetně provozu
technických služeb, městské policie a jednotky
dobrovolných hasičů) činily cca 1,6 mil. Kč.
Město věnovalo na granty a další podobné
příspěvky a dary celkem 856 tis. Kč.
Závěrem lze říci, že město Černošice čerpalo prostředky na zajištění potřeb pro všechny
oblasti, které spravuje, dle předem stanoveného
a schváleného rozpočtu v řádu cca 243 mil. Kč.
Výsledný schodek hospodaření ve výši cca 10,1
mil. Kč vznikl zapojením úvěru na financování
obnovy majetku města (komunikace).
Přezkoumání hospodaření města provedl
Krajský úřad Středočeského kraje na základě
žádosti schválené radou města. Při přezkoumání hospodaření byly zjištěny nedostatky popsané
ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření
města, která je přílohou závěrečného účtu v plném znění. Zjištěné nedostatky jsou technického charakteru a nemají závažnou povahu.
Závěrečný účet zahrnuje mnoho dalších příloh, jako jsou zprávy o přezkumu hospodaření
vykonané Krajským úřadem Středočeského kraje, účetní výkazy všech městských škol a školek, vyúčtování dotací a podobně. Všechny tyto
dokumenty jsou k nahlédnutí na finančním odboru a zveřejněny na webu města.
Martina Šnoblová
finanční odbor

Uvedené tabulky obsahují pouze
základní údaje. Plné znění závěrečného
účtu najdete na webu města:
http://www.mestocernosice.cz/
rozpocet/ nebo je k nahlédnutí
na MěÚ Černošice.
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ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 31. 12. 2012
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Příjmy celkem

Schválený rozpočet
87 277 000,00
44 192 000,00
2 800 000,00
66 377 211,00
200 646 211,00

Rozpočet po změnách
93 109 090,27
44 677 728,57
3 170 064,00
86 328 792,52
227 285 675,36

Skutečnost
99 910 231,76
46 868 434,61
2 779 722,23
312 614 911,19
462 173 299,79

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
1121
Daň z příjmů právnických osob
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
1211
Daň z přidané hodnoty
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkci lesa
1340
Poplatek za provoz, shrom., … a odstr. kom. odpadu
1341
Poplatek ze psů
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
1347
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
1351
Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
1359
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb j.n.
1361
Správní poplatky
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
1511
Daň z nemovitostí
15
Majetkové daně
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
2141
Příjmy z úroků (část)
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
2222
Ost. příjmy z fin. vypoř. předch. let od jin. veř. rozpočtů
2229
Ostatní přijaté vratky transferů
22
Přijaté sankční platby a vratky transferů
2321
Přijaté neinvestiční dary
2322
Přijaté pojistné náhrady
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
2328
Neidentifikované příjmy
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
3111
Příjmy z prodeje pozemků
3113
Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku
3121
Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku
3122
Přij.příspěvky na poř.dlouhodob.majetku
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)
4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4123
Neinvestiční přijaté transery od regionálních rad
4134
Převody z rozpočtových účtů
4160
Neinv. přijaté transfery ze státních finančních aktiv
41
Neinvestiční přijaté transfery
4213
Inv.přij.transf.ze státních fondů
4216
Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu
4223
Investiční přijaté transfery od regionál.rad
42
Investiční přijaté transfery
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)

Schválený rozpočet
9 650 000,00
4 794 000,00
880 000,00
9 000 000,00
0,00
24 324 000,00
22 000 000,00
22 000 000,00
0,00
0,00
3 520 000,00
500 000,00
5 000,00
320 000,00
62 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
25 438 000,00
29 865 000,00
11 088 000,00
11 088 000,00
87 277 000,00
31 905 000,00
592 000,00
105 000,00
120 000,00
2 100 000,00
100 000,00
34 922 000,00
7 240 000,00
0,00
0,00
7 240 000,00
0,00
0,00
1 430 000,00
0,00
600 000,00
2 030 000,00
44 192 000,00
1 600 000,00
0,00
0,00
1 200 000,00
2 800 000,00
2 800 000,00
134 269 000,00
5 634 000,00
44 931 000,00
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50 865 000,00
15 512 211,00
0,00
0,00
15 512 211,00
66 377 211,00
200 646 211,00

Rozpočet po změnách
9 650 000,00
4 794 000,00
880 000,00
9 000 000,00
5 036 330,00
29 360 330,00
22 000 000,00
22 000 000,00
0,00
0,00
3 520 000,00
500 000,00
5 000,00
320 000,00
62 000,00
20 000,00
306 848,88
488 911,39
0,00
25 438 000,00
30 660 760,27
11 088 000,00
11 088 000,00
93 109 090,27
31 905 000,00
592 000,00
105 000,00
120 000,00
2 100 000,00
100 000,00
34 922 000,00
7 240 000,00
310 998,97
0,00
7 550 998,97
169 565,00
5 164,60
1 430 000,00
0,00
600 000,00
2 204 729,60
44 677 728,57
1 600 000,00
0,00
370 064,00
1 200 000,00
3 170 064,00
3 170 064,00
140 956 882,84
6 286 955,85
45 171 300,00
3 569 694,04
280 264,03
119 972,92
0,00
10 000 000,00
65 428 186,84
0,00
6 539 144,00
14 361 461,68
20 900 605,68
86 328 792,52
227 285 675,36

Skutečnost
10 207 161,82
6 726 752,33
1 074 554,93
10 519 359,89
5 036 330,00
33 564 158,97
21 268 462,68
21 268 462,68
45 515,00
14 878,00
3 662 610,00
486 410,00
3 675,00
215 789,00
43 808,00
50 868,00
347 644,58
699 305,61
570 000,00
28 052 655,00
34 193 158,19
10 884 451,92
10 884 451,92
99 910 231,76
34 805 297,76
372 437,00
371 044,40
172 957,00
1 890 063,40
185 863,76
37 797 663,32
6 680 443,34
310 998,97
41 829,00
7 033 271,31
286 945,00
171 658,20
1 426 686,78
7 810,00
144 400,00
2 037 499,98
46 868 434,61
1 179 294,00
44 400,00
516 028,23
1 040 000,00
2 779 722,23
2 779 722,23
149 558 388,60
6 286 955,85
45 171 300,00
3 569 694,04
280 261,03
119 972,92
229 459 421,96
10 000 000,00
294 887 605,80
0,00
6 539 144,00
11 188 161,39
17 727 305,39
312 614 911,19
462 173 299,79

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ
Text
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem

Schválený rozpočet
177 945 269,00
26 811 334,00
204 756 603,00

Rozpočet po změnách
205 504 852,51
60 891 214,85
266 396 067,36

Skutečnost
419 426 852,83
52 881 833,18
472 308 686,01

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021
Ostatní osobní výdaje
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
5051
Mzdové náhrady
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
50
5031
Potraviny
5132
Ochranné pomůcky
5134
Prádlo, oděv a obuv
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5141
Úroky vlastní

Schválený rozpočet
67 735 000,00
2 075 000,00
1 124 000,00
17 483 500,00
6 359 700,00
300 000,00
0,00
95 077 200,00
15 000,00
157 000,00
261 000,00
187 000,00
1 399 000,00
683 000,00
2 288 000,00
719 000,00

Rozpočet po změnách
69 905 393,00
2 367 320,00
1 124 000,00
18 127 757,00
6 576 796,00
300 000,00
0,00
98 401 266,00
5 000,00
100 972,00
228 033,00
207 058,00
1 763 087,84
565 500,00
2 726 666,47
819 000,00

Skutečnost
68 808 263,79
2 025 899,00
1 132 925,00
17 606 400,76
6 412 669,45
289 772,00
5 639,00
96 281 569,00
14 679,00
72 358,00
216 923,90
187 507,29
1 620 348,44
346 110,00
2 798 174,62
791 181,00
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z radnice
5151
Studená voda
5153
Plyn
5154
Elektrická energie
5155
Pevná paliva
5156
Pohonné hmoty a maziva
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
5163
Služby peněžních ústavů
5164
Nájemné
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
5167
Služby školení a vzdělávání
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a udržování
5172
Programové vybavení
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175
Pohoštění
5176
Účastnické poplatky na konference
5178
Nájemné za nájem s právem koupě
5179
Ostatní nákupy jinde nezařazené
5181
Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám
5192
Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
5194
Věcné dary
5195
Odvody za neplnění povinn. zaměstnávat zdrav. postižené
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
5212
Neinv.tra.nefinančním podn.subj. – fyz.osobám
5213
Neivn.tra.nefinančním podn.subj. – práv.osobám
5219
Ostatní neinv. transfery podnikatelským subjektům
5222
Neinv.transf.občanským sdružením
5223
Neinv. transfery církvím a náboženským společnostem
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
5240
Neinv. nedotační transfery nezisk. a podob. organ.
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
5336
Neinv.dotace zřízeným příspěvkovým organizacím
5342
Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
5361
Nákup kolků
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
5365
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.
5366
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
5410
Sociální dávky
5492
Dary obyvatelstvu
5494
Neinv. transf. obyvatelstvu nemající charakter daru
5499
Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu
54
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
5901
Nespecifikované rezervy
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
59
Ostatní neinvestiční výdaje
5
Běžné výdaje (třída 5)
6111
Programové vybavení
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
6121
Budovy, haly a stavby
6122
Stroje, přístroje a zařízení
6123
Dopravní prostředky
6125
Výpočetní technika
6130
Pozemky
61
Investiční nákupy a související výdaje
6349
Ostatní invest. transf. veř. rozpočtům územní úrovně
63
Investiční transfery
6901
Rezervy kapitálových výdajů
69
Ostatní kapitálové výdaje
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
Výdaje celkem (třída 5+6)
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy–Výdaje)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
Název položky
Krátkodobé financování z tuzemska
Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/–)
Dlouhodobé financování z tuzemska
Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (–)
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

2 934 000,00
1 200 000,00
3 269 000,00
35 000,00
1 728 000,00
1 900 000,00
2 798 600,00
623 000,00
421 000,00
1 704 544,00
2 674 200,00
23 040 000,00
11 466 392,00
433 000,00
555 000,00
131 000,00
0,00
1 153 000,00
0,00
0,00
18 000,00
908 000,00
40 000,00
0,00
62 740 736,00
0,00
0,00
0,00
833 000,00
0,00
0,00
0,00
833 000,00
0,00
10 164 529,00
0,00
0,00
0,00
12 000,00
1 641 000,00
0,00
0,00
674 804,00
12 492 333,00
0,00
60 000,00
7 000,00
2 048 000,00
2 115 000,00
3 684 000,00
1 003 000,00
4 687 000,00
177 945 269,00
1 957 000,00
700 000,00
14 328 334,00
2 322 000,00
325 000,00
120 000,00
0,00
19 752 334,00
0,00
0,00
7 059 000,00
7 059 000,00
26 811 334,00
204 756 603,00
–4 110 392,00

2 535 280,00
902 350,00
2 861 440,00
42 775,00
1 789 871,91
1 490 000,00
2 215 088,94
583 000,00
208 800,00
1 323 949,75
1 390 451,40
22 891 832,87
27 990 736,83
257 036,00
586 584,00
127 325,00
6 930,00
1 070 000,00
0,00
0,00
88 303,00
471 483,21
38 820,00
10 084,00
75 297 459,22
1 038 527,00
260 444,00
7 500,00
727 333,00
117 167,00
19 482,20
8 800,00
2 179 253,20
139 238,00
11 109 458,00
1 337 727,83
0,00
0,00
21 000,00
7 350 600,00
7 553,00
1 000,00
674 804,00
20 641 380,83
0,00
142 928,00
31 000,00
2 048 000,00
2 221 928,00
1 582 781,87
5 180 783,39
6 763 565,26
205 504 852,51
1 987 377,00
1 220 271,00
52 414 267,85
2 003 633,00
1 311 003,00
0,00
131 525,00
59 068 076,85
1 069 338,00
1 069 338,00
753 800,00
753 800,00
60 891 214,85
266 396 067,36
–39 110 392,00

2 430 909,11
697 371,71
2 662 430,49
42 651,00
1 610 453,51
1 163 257,00
2 106 734,77
496 371,95
188 368,00
1 084 341,70
1 163 532,60
22 284 244,78
25 312 473,55
189 735,20
481 563,00
77 871,03
6 930,00
1 059 023,28
0,00
2 000,00
73 362,00
434 330,91
19 954,00
10 084,00
69 645 275,84
994 950,00
303 421,00
7 500,00
689 334,00
17 167,00
24 886,20
8 800,00
2 046 058,20
139 238,00
11 109 458,00
1 337 727,83
1 240 799,00
228 218 622,96
30 480,00
7 336 119,00
7 553,00
1 340,00
674 804,00
250 096 141,79
0,00
92 238,00
9 061,00
1 052 406,00
1 153 705,00
0,00
204 103,00
204 103,00
419 426 852,83
1 947 462,84
664 271,00
45 934 690,78
1 823 543,56
1 311 002,00
0,00
131 525,00
51 812 495,18
1 069 338,00
1 069 338,00
0,00
0,00
52 881 833,18
472 308 686,01
–10 135 386,22

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

9 909 271,00

9 909 271,00

–7 985 334,82

9 276 333,00
–15 075 212,00
4 110 392,00

44 276 333,00
–15 075 212,00
39 110 392,00

33 195 932,31
–15 075 211,27
10 135 386,22

K lékaři vás doveze pečovatelská služba
S ohledem na přestěhování praktických lékařů do Centra Vráž nabízí Pečovatelská
služba města Černošice po předchozí domluvě všem seniorům a zdravotně postiženým doprovod včetně odvozu k ošetřujícímu lékaři.
Služba je zpoplatněna dle platného ceníku
Pečovatelské služby, která se skládá z ceny
počtu ujetých kilometrů a času pečovatelky
stráveného s klientem (9 Kč za kilometr a doprovod k lékaři 108 Kč/hod., kdy částka se
krátí dle skutečného času).
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Předpokládaná cena 18 Kč za jednu cestu,
včetně přistavení a odstavení vozidla (1 km +
5 minut cesta).
Druhá možnost je požádání ošetřujícího lékaře o návštěvu přímo v domácnosti.

Objednávky dopravy k lékaři na tel. 251
177 564, 725 923 777, pí Matějáková,
pokud možno volat s třídenním až týdenním
předstihem. Časy pro odvoz jsou možné
7.00–9.30 hod., 12.30–14.30 hod.
Vzhledem k vytíženosti pečovatelek je třeba dopravu objednávat s dostatečným předstihem.
Eva Matějáková, pečovatelka

z radnice

Z 81. jednání Rady města Černošice ze dne 6. 5. 2013
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• souhlasí se záměrem pronájmu části pozemku
města parc. č. PK 563 v obci a k. ú. Černošice
do 31. 12. 2013 za cenu 50 Kč/m2;
• bere na vědomí informace o nabídce občanů
Chrudimské ulice na spolufinancování její rekonstrukce; souhlasí 1) s nabídkou občanů ulice
Chrudimská na spolufinancování její rekonstrukce
ve výši 30 % nákladů, 2) s nabídkou EKIS, spol.
s. r. o., na zpracování projektové dokumentace pro
rekonstrukci Chrudimské za 16.000 Kč bez DPH;
• bere na vědomí informace z jednání komise
pro investice a strategický rozvoj ve věci úprav
a přístavby vily Tišnovských pro potřeby úřadu,
městské policie a České pošty;
• bere na vědomí informace o jednání s vlastníky pozemku přiléhajícímu k místní komunikaci
V5Lavičkách - o jejich finančním podílu při zabezpečení skalního svahu a odstranění náletových dřevin; souhlasí s uzavřením smlouvy
o5úhradě nákladů ve výši 50.000 Kč na provedení zajištění skalního masivu v ul. V Lavičkách
v5Černošicích s M. K. a J. K.;
• schvaluje předložený návrh smlouvy s panem
V. Kučerou o odebírání odpadních vod přivážených fekálními vozy za 100 Kč bez DPH/1 m3 při
dodržení maximálního hodinového limitu přijímaných odpadních vod v množství 3 m3/h;
• souhlasí s uzavřením mandátní smlouvy na zajištění technického dozoru při provádění stavebních úprav a přístavby hasičské zbrojnice s Atelier
A15, s. r. o., v ceně 94.800 Kč vč. DPH v souladu s usnesením rady města č. R/68/20/2012
ze dne 26. 12. 2012;

• souhlasí se záměrem koupě vodovodního
řadu v Radotínské ulici o délce 185,55 m na
základě předložené kupní smlouvy; doporučuje zastupitelstvu projednat a schválit tuto kupní
smlouvu;
• souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části, cca 72,5 m2, pozemku parc. č. 5125/1
(PK730) v obci a k.ú. Černošice ve vlastnictví města Černošice paní V. H. za min. cenu
3.000 Kč/m2;
• nesouhlasí s pronájmem části pozemku parc.
č. 6211/23 ve Sportparku Berounka pro stánek rychlého občerstvení;
• souhlasí s uzavřením směnné smlouvy mezi
městem a p. D. L. a pí E. K., kterou dojde ke
směně pozemku parc. č. 566/12 o výměře
1 m2, který vznikne oddělením z pozemku parc.
č. 566/3 v obci a k. ú. Černošice, za pozemek
parc. č. 550/2 o výměře 1 m2, který vznikne
oddělením z pozemku parc. č. 550 v obci
a k. ú. Černošice; doporučuje zastupitelstvu
schválit uzavření této smlouvy.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• bere na vědomí doporučení hodnoticí komise (výběrové řízení na hřiště pod školou);
souhlasí 1) s vyřazením uchazeče č. 9, ONYX
Wood, spol. s. r. o, IČ:25178644, 2) s vyřazením uchazeče č. 7, PROLEMAX, s. r. o, IČ:
26342057, 3) s výběrem nejvhodnější nabídky
uchazeče KARIM, spol. s. r. o, IČ: 29304865,
za nabídkovou cenu 1.802.368,21 Kč;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 29; Dohodu
o narovnání.

FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové
opatření č. 28.
SPRÁVNÍ ODBOR
Rada města Černošice ruší usnesení rady
města č. 32 ze dne 7. 11. 2011, číslo usnesení
R/32/40/2011 - Plán realizace pro změnu formy
vítání občánků.
BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ/UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• souhlasí s realizací veřejné zakázky na výběr
zhotovitele na akci „ZŠ Černošice - výměna
vzduchotechniky ve školní kuchyni“; schvaluje
znění zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo pro zhotovitele na tuto akci; jmenuje
členy komise pro otevírání obálek a posouzení
a hodnocení nabídek k této veřejné zakázce:
Z. Moucha, M. Votava, V. Rendlová; náhradníci
– M. Mutlová, V. Podroužková, J. Procházka;
• schvaluje zadávací dokumentaci pro výběrové
řízení „Nákup nábytku“; souhlasí s vyhlášením
výběrového řízení; jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek: O. Gerstendörfer,
V. Novotná a M. Šebek, náhradníci I. NovotnáKuzmová, S. Kopačková a O. Havlíček; stanoví, že komise pro posouzení a hodnocení nabídek je komisí pro otevírání obálek;
• souhlasí s dodatkem č. 2 ke „Smlouvě o převodu práv k užití a zprovoznění počítačového
systému GINIS - ELEKTRONIZACE ÚŘADOVÁNÍ“ - úprava harmonogramu.

Z 82. jednání Rady města Černošice ze dne 20. 5. 2013
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• souhlasí s realizací veřejné zakázky na výběr
zhotovitele na akci „Veřejné osvětlení Černošice - ul. Čapkova“; schvaluje znění zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo pro
zhotovitele na tuto akci; jmenuje členy komise
pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek k této veřejné zakázce: J. Jiránek,
P. Wolf, M. Mutlová; náhradníci – M. Votava,
P. Podholová, J. Kubát;
• bere na vědomí informace o veřejné zakázce
na zhotovitele akce „ZŠ Černošice - odhlučnění, rekonstrukce osvětlení a elektroinstalace
školní jídelny“; souhlasí 1) s vyloučením uchazeče s poř. č. 1 nabídky, Elektrosys, s. r. o.,
pro nesplnění technických kvalifikačních
předpokladů, 2) se zrušením zadávacího řízení ve smyslu § 84 odst. 1 zákona o veřejných
zakázkách; schvaluje upravené znění zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo pro
zhotovitele na tuto akci; jmenuje členy komise
pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení
nabídek k této veřejné zakázce: Z. Moucha,
L. Březinová a M. Mutlová; náhradníci – M. Votava, K. Podhola a A. Kulhánek;
• bere na vědomí informace o veřejné zakázce
na zhotovitele akce „ZŠ Černošice - rekonstrukce školní kuchyně - II. etapa“; souhlasí

1) s výběrem nejvýhodnější nabídky KLEMPÍK- Stav, s. r. o., za 548.706 Kč bez DPH;
2) s vyloučením uchazeče s poř. č. nabídky 2,
Davelo, spol. s r. o., pro neúplnost nabídky;
3) s vyloučením uchazeče s poř. č. nabídky 3,
Ing. Petr Bajtalon; 4) s vyloučením uchazeče
s poř. č. nabídky 1, Parabastav, s. r. o., pro nesplnění základních kvalifikačních předpokladů;
• bere na vědomí informace o platební disciplíně nájemnice bytu č. 3 v Poštovní ul. č. p.
228; ukládá OISM odeslat nájemnici bytu
č. 3 v Poštovní ul. č.p. 228 výzvu k uhrazení
dlužných částek za nájemné a služby spojené
s užíváním bytu;
• souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků parc. č. 6192/21, 6192/22, 6192/23
a 6192/24 všechny v k. ú. a obci Černošice
ve vlastnictví města Černošice za cenu min.
6.000 Kč/m2; doporučuje zastupitelstvu
města projednat a schválit záměr prodeje uvedených pozemků.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• bere na vědomí závěry hodnotící komise dle
protokolu z jednání hodnoticí komise (veřejná
zakázka „Nákup komunální techniky zadávané
v rámci projektu CZ.1.02/2.1.00/11.13310
Snížení prašnosti na území města Černošice“;

schvaluje 1) vyloučení uchazeče poř. č. 1,
Unikont Group, s. r. o., ze zadávacího řízení
z důvodů nesplnění podmínek zadávací dokumentace, 2) vyloučení uchazeče poř. č. 2, Lokotech, s. r. o., ze zadávacího řízení z důvodů
nesplnění podmínek zadávací dokumentace,
3) vyloučení uchazeče poř. č. 3, AGROMAK
ND, s. r. o., ze zadávacího řízení z důvodů nesplnění podmínek zadávací dokumentace; ruší
zadávací řízení na veřejnou zakázku „Nákup
komunální techniky zadávané v rámci projektu
CZ.1.02/2.1.00/11.13310 Snížení prašnosti
na území města Černošice“ z důvodů dle § 84
odst. 1 písm. b) zák. č. 137/2006 Sb.;
• schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku „Nákup komunální techniky zadávané v rámci projektu
CZ.1.02/2.1.00/11.13310 Snížení prašnosti
na území města Černošice - II.“; souhlasí
s vyhlášením výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku; jmenuje komisi pro posouzení
a hodnocení nabídek ve složení P. Wolf, R. Petelíková, I. Jerling, M. Chauturová a V. Novotná,
náhradníci F. Kořínek, N. Švehlová, O. Gerstendörfer, M. Špačková a S. Kopačková;
stanoví, že komise pro posouzení a hodnocení
nabídek je zároveň komisí pro otevírání obálek
s nabídkami.
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z radnice
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• schvaluje přidělení výsledku hospodaření ZŠ Černošice za rok 2012 v plné výši, tj.
8.229,23 Kč, do rezervního fondu dle návrhu
ředitele školy;
• bere na vědomí závěrečný účet města za rok
2012; ukládá T. Hlaváčkovi, radnímu předložit závěrečný účet za rok 2012 zastupitelstvu
města;
• bere na vědomí rozpočtový výhled města na
období 2014–2016; ukládá T. Hlaváčkovi,
radnímu předložit rozpočtový výhled na období
2014–2016 zastupitelstvu města;
• nesouhlasí s umístěním dalších herních zařízení dle loterijního zákona na území města
Černošice;
• ruší 1) bod II. usnesení č. R/72/4/2012 ze
dne 21. 1. 2013 „bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 4 dle přílohy“, 2) bod č. III. odst. 2
usnesení č. R/72/4/2012 ze dne 21. 1. 2013
„ukládá Ing. Tomáši Hlaváčkovi, člen rady města, předložit rozpočtové opatření č. 4 zastupitelstvu města“;
• nesouhlasí s postoupením pohledávky 2.500
Kč s příslušenstvím vůči panu J. R., panu
V. Š.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje text Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského
sociální fondu č. SPZ-VN-8/2013 č. projektu
CZ.1.04/2.100/03.00015; souhlasí s uzavřením dohody dle odst. 1 tohoto usnesení
mezi městem Černošice a ČR - Úřadem práce
České republiky;
• bere na vědomí předložené nabídky ve věci
umístění prodejního nápojového automatu

v budově úřadu; souhlasí s výběrem nabídky
WITT Praha, s r. o., IČ: 25668471, jako nejvýhodnější nabídky;
• schvaluje vyřazení starého, rozbitého a neopravitelného majetku na pracovištích Černošice (celkem za 605.590,48 Kč) a Praha (celkem za 1.186.092,46 Kč) z inventarizace ke
konci roku 2012.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice souhlasí s pronájmem
sálu pro sportovní, kulturní a volnočasové aktivity
ve výši 100 Kč za hodinu. Komerční pronájem
400 Kč/hod.
ÚSEK PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ A KOMUNIKACE
Rada města Černošice schvaluje objednání
Benchmarkingové analýzy u společnosti Vzdělávací centrum pro veřejnou zprávu ČR, o. p. s., za
cenu max. 49.500 Kč vč. DPH; RO č. 32.
MĚSTSKÁ POLICIE
Rada města Černošice:
• souhlasí s prodejem movitého majetku městu
Rudná;
• souhlasí s doplněním výstrojních součástí pro
strážníky MP Černošice, a to na základě nabídky společnosti Blažek ze dne 14. 5. 2013.
TAJEMNÍK MěÚ
Rada města Černošice:
• ruší členství P. Hlavičkové ve škodní komisi ke
dni 17. 5. 2013; jmenuje na základě Pravidel
škodní komise s účinností od 20. 5. 2013
V. Podroužkovou jako člena škodní komise;
• schvaluje 1) dle zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích změnu organizační struktury MěÚ
Černošice – s účinnosti od 1. 6. 2013 zřízení
úseku stavební úřad na odboru stavební úřad;

2) celkový počet zaměstnanců zařazených do
MěÚ Černošice na 205 k 1. 6. 2013; 3) nový
Organizační řád MěÚ Černošice s účinností od
1. 6. 2013; ukládá M. Špačkové, odbor stavební úřad, předložit návrh na rozpočtové opatření, kdy bude známa výše platu asistentky.
BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ/UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• souhlasí s obnovou pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu
způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání a s rozšířením seznamu o 4 nové zaměstnance a s tím spojenou novou cenou, která
činní 23.766 Kč/rok;
• souhlasí se zadáním veřejné zakázky postupem dle části třetí bod 4.1 směrnice o zadávání veřejných zakázek; souhlasí s výběrem
nabídky Ing. Jaroslava Boráka na výkon funkce
TDI při akci „Zateplení objektu ZŠ Komenského v Černošicích“, za cenu 19.800 Kč/ měsíc
(není plátce DPH);
• doporučuje zastupitelstvu rozhodnout o výběru návrhu Jestico + Whiles pro stavební úpravy
a přístavbu vily Tišnovských k novému využití
jako městského úřadu, městské policie a České pošty;
• schvaluje Dohodu o narovnání mezi městem
Černošice a pány Z. P. a P. P.;
• schvaluje Plánovací smlouvu mezi městem
Černošice a paní R. D. a paní L. K;
• potvrzuje, že přijímá petici proti vybudování
autobusové otočky na návsi u kostela v Komenského ulici v Černošicích a jejím obsahem
se bude zabývat;
• schvaluje program 24. zasedání zastupitelstva;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 33;
• schvaluje Veřejnoprávní smlouvu s obcí Hlásná Třebáň.

Z 83. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 30. 5. 2013
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností KARIM Europe, s. r. o.; ukládá základní škole odvod z investičního
fondu ve výši 600.000 Kč do rozpočtu zřizovatele.

FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové opatření č. 38.

Z 84. jednání Rady města Černošice ze dne 3. 6. 2013
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJETKU
Rada města Černošice:
• nesouhlasí 1) s přijetím nabídky pana M. V.
na pronájem části pozemku parc. č. PK 563
v obci a k. ú. Černošice za 25 Kč/m2/rok, 2)
s přijetím nabídky pana M. V. na odkup pozemků parc. č. 4052/2 a části parc. č. PK
563 (část KN 4052/1) v obci a k. ú. Černošice za 500 Kč/m2; trvá 1) na svém usnesení
č. R/81/1/2013 ze dne 6. 5. 2013, tj. min.
nabídkové ceně za pronájem 50 Kč/m2, 2)
na svém usnesení č. R/78/12/2013 ze dne
25. 3. 2013, tj. min. nabídkové ceně 1.000
Kč/m2;
• souhlasí 1) se zadáním veřejné zakázky postupem dle části třetí bod 4.1 směrnice o zadávání veřejných zakázek, 2) s výběrem na-
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bídky společnosti Silnice Chmelíř, s. r. o., na
vybudování nové záchytné stěny u městské
pláže v ceně 65.948 Kč bez DPH; schvaluje
rozpočtové opatření č. 37;
• bere na vědomí informace o možnostech
provozování geoportálu města; souhlasí
s cenovou nabídkou G Plus, s. r. o., pro provozování geoportálu města za jednorázovou
cenu 30.000 Kč a měsíční platby 2.200 Kč
bez DPH; schvaluje 1) smlouvu s G Plus,
s. r. o., na provozování geoportálu města; 2)
rozpočtové opatření č. 34;
• bere na vědomí informace o problémech s likvidací dešťových vod v lokalitách bez dešťové
kanalizace; souhlasí 1) s realizací opatření
pro odvod dešťových vod firmou Rudolf Kříž
v ulici Smetanova u křižovatky s ul. Wericho-

va za 36.471 Kč, v ulici Ukrajinská za 23.476
Kč, v ulici Dr. Janského u křižovatky s Čajkovského za 13.926 Kč a v ulici Dr. Janského
v místech zubní ordinace za cenu 39.540
Kč vč. DPH dle nabídek; 2) se zadáním veřejné zakázky postupem dle části třetí bod 4.1
směrnice o zadávání veřejných zakázek;
• souhlasí s odpuštěním nájmu paní S. za užívání obecního bytu za měsíc říjen 2012 v plné
výši, tj. 6.500 Kč, a za měsíc listopad v částečné výši, a to 3.500 Kč.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice:
• schvaluje bez výhrad účetní závěrky za rok
2012 ZŠ Černošice, ZUŠ Černošice, MŠ
Karlická, MŠ Topolská a MŠ Vápenice.

z radnice
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• souhlasí s uzavřením smlouvy s Petrem Kubínem o poskytování služeb fotografa;
• schvaluje zadávací dokumentaci na veřejnou
zakázku „Nákup nových automobilů Škoda Fabia“; souhlasí s vyhlášením veřejné zakázky;
jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení
nabídek, která je zároveň komisí pro otevírání
obálek, ve složení V. Novotná, H. Ušiaková aj.
Toman, náhradníci S. Kopačková, I. NovotnáKuzmová a M. Špačková.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice ruší usnesení rady města č. R/82/28/2013 ze dne 20. 5. 2013; souhlasí 1) s dlouhodobým pronájmem kulturního
sálu pro sportovní, kulturní a volnočasové aktivity
ve výši 80 Kč za hodinu včetně DPH a dlouhodobý komerční pronájem za 380 Kč/hod včetně
DPH. K oběma variantám se připočítá ještě paušální částka 20 Kč za služby spojené s nájemným; 2) s krátkodobým jednorázovým pronájmem
kulturního sálu ve výši 380 Kč/hod včetně DPH +
20 Kč za služby spojené s nájemným.
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města Černošice:

• souhlasí s objednáním pracovních oděvů vč.
obuvi pro 15 zaměstnanců OTS od firmy TOP
N+V, s. r. o., za 46.860 Kč bez DPH;
• bere na vědomí zápis z 22. jednání komise
životního prostředí.

•

•
ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Rada města Černošice souhlasí s inzercí služeb Jednotného kontaktního místa v deníku MF
DNES do výše 32.000 Kč.
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Rada města Černošice bere na vědomí zápis
z 26. jednání komise sociální a pro péči o seniory.

•

BODY DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ/UPRAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• stanoví v souladu se zák. č. 137/2006 Sb.,
že hodnoticí komise ve složení P. Wolf, R. Petelíková, I. Jerling, M. Chauturová a V. Novotná, náhradníci F. Kořínek, N. Švehlová,
O. Gerstendörfer, M. Špačková a S. Kopačková posoudí splnění kvalifikace uchazeči v zadávacím řízení v rámci veřejné zakázky s názvem
„Nákup komunální techniky zadávané v rámci
projektu CZ.1.02/2.1.00/11.13310 Snížení

•

prašnosti na území města Černošice - II.“ dle §
59 zák. č. 137/2006 Sb. v platném znění;
ruší veřejnou zakázku na zhotovitele akce „ZŠ
Černošice - odhlučnění, rekonstrukce osvětlení a elektroinstalace školní jídelny“;
bere na vědomí informace o veřejné zakázce na zhotovitele akce „Veřejné osvětlení Černošice - ul. Čapkova“; souhlasí s výběrem
nejvýhodnější nabídky společnosti Jiří Majer
- Elektro na zhotovení této akce za 189.249
Kč bez DPH;
bere na vědomí závěry hodnoticí komise dle
protokolu z jednání (veřejná zakázka „Nákup
nábytku“); schvaluje výběr nejvhodnější nabídky uchazeče B-Credit, s. r. o., IČ: 60066091,
za 60.730 Kč bez DPH; schvaluje rozpočtové opatření č. 39;
ruší usnesení rady č. R/81/23/2013 ze dne
6. 5. 2013; souhlasí s realizací veřejné zakázky na výběr zhotovitele na akci „ZŠ Černošice
- výměna vzduchotechniky ve školní kuchyni;
schvaluje znění zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo pro zhotovitele na tuto akci;
jmenuje členy komise pro otevírání obálek
a posouzení a hodnocení nabídek k této veřejné zakázce: Z. Moucha, J. Jiránek, V. Rendlová; náhradníci – M. Mutlová, V. Podroužková,
M. Votava.

Z 85. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 5. 6. 2013
Rada města Černošice souhlasí s konáním veřejné sbírky na pomoc
postiženým povodní 2013 v trvání do 30. 11. 2013; pověřuje 1) starostu schvalováním rozpočtových opatření ve stejném rozsahu, jaké má rada města, za úče-

lem odstraňování následků povodně 2013, 2) vedoucí FO jednáním jménem
města ve věcech veřejné sbírky.

Z 86. mimořádného jednání Rady města Černošice ze dne 12. 6. 2013
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice souhlasí s realizací veřejné zakázky na výběr
zhotovitele na akci „Rekonstrukce některých místních komunikací v Černošicích“; schvaluje výzvu, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo pro
zhotovitele této akce; jmenuje členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek k této veřejné zakázce – F. Kořínek, D. Otava,
I. Kulíšek, Z. Kafka, M. Mutlová; náhradníci – E. Moravcová, V. Rendlová,
J. Kubát, M. Strejček, M. Votava;

ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice schvaluje darovací smlouvu, kterou se dárce
Huisman Konstrukce, s. r. o., zavazuje darovat městu 50.000 Kč na nákup
6 ks odvlhčovačů vzduchu, které budou poskytnuty občanům města zdarma pro likvidaci následků povodní.

Z 24. zasedání Zastupitelstva města Černošice ze dne 30. 5. 2013
Zastupitelstvo města Černošice:
• schvaluje Plánovací smlouvu mezi městem
Černošice na straně jedné a paní R. D. a paní
L. K. na straně druhé;
• souhlasí s uzavřením směnné smlouvy mezi
městem Černošice a panem D. L. a paní E.
K., kterou dojde ke směně pozemku parc. č.
556/12 v k. ú. Černošice o výměře 1 m2 za
pozemek parc. č. 550/2 v k. ú. Černošice
o výměře 1m2;
• nepřijalo usnesení: „Zastupitelstvo města
souhlasí s výběrem architektonického návrhu společnosti Jestico + Whiles na přístavbu
a stavební úpravy vily Tišnovských pro potřebu MěÚ, městské knihovny, městské policie
a České pošty.“;
• schvaluje záměr prodeje pozemků prac. č.
6192/21, 6192/22, 6192/23, 6192/24
o celkové rozloze 1428 m2 ve vlastnictví města
Černošice za cenu min. 6.000 Kč/m2;

zprávy o přezkoumání hospodaření způsobe• schvaluje Dohodu o narovnání mezi městem
na škoda;
Černošice na straně jedné a pány Z. P. a P. P.
• schvaluje rozpočtové opatření č. 24;
na straně druhé;
• rozhoduje
v
souladu
se
zákonem • schvaluje rozpočtový výhled města Černošice
na období 2014–2016;
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, že návrh č. 33 na pořízení změny • přijímá petici proti vybudování autobusové
otočky na návsi u kostela v Komenského ulici
územního plánu na pozemku parc. č. 4108/1
v Černošicích a ukládá radě města se jejím obv k. ú. Černošice nebude projednáván ve změsahem zabývat.
ně Územního plánu Černošice;
• schvaluje Veřejnoprávní smlouvu výkonu činnosti Městské policie Černošice s obcí Hlásná
Plná znění zápisů ze zasedání zastupitelstva a schůTřebáň;
zí rady města najdete na webu města: http://www.
mestocernosice.cz/mesto/mesto–cernosice/
• stanovuje pravidla pro schvalování rozpočtovedeni–mesta/. K nahlédnutí jsou rovněž na městvých opatření;
ském úřadu u pí Magdaleny Košťákové. V případě
• schvaluje účetní uzávěrku města za rok 2012
zájmu je možné získat kopii zápisu. Cena je 2 Kč za
bez výhrad;
stránku (dle ceníku za poskytování informací).
• souhlasí se závěrečným účtem města za rok
2012 s výhradami; přijímá opatření k nápravě
Zkrácené verze zápisů schůzí rady města a zachyb a nedostatků; konstatuje, že městu nestupitelstva připravila Dana Jakešová, editorka IL.
byla zjištěnými chybami a nedostatky podle
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z radnice

Názory zastupitelů
Jaký je váš vztah ke knihám? Co rádi čtete
či co byste četli, kdybyste měli více času; co
jste četli, když jste byli dětmi…
● Karel Müller (Věci
černošické): Dobré knihy
vládnou světu a každá vyspělá kultura stojí na vědění, které je v textech ukryto,
znovu nalézáno a rozvíjeno.
Psané příběhy jsou velmi
spolehlivým zdrojem vědění, navíc jde o vědění, které můžeme díky jeho
psané formě sdílet s mnohými, včetně našich
předků i potomků. Můj vztah ke knihám, který
je bez nadsázky vroucí a láskyplný, je ovlivněn
mojí profesí. Díky svému zaměstnání musím
každodenně „zkonzumovat“ množství odborného textu. Kupodivu mne to většinou neobtěžuje, ba naopak, svoji zálibu dozvídat se
nové věci se mi prozatím daří uspokojovat při
své práci. Ze své profese vím, že se literární
kultura v České republice drží ve srovnání s jinými evropskými zeměmi na poměrně vysoké
úrovni. Ačkoli i česká společnost čte méně
než dříve, vyspělost čtenářské kultury je jedna
z věcí, na kterou můžeme být jako Češi hrdí.
Masový nástup televize v 60. letech minulého století totiž zasadil knihám těžkou ránu.
Také digitalizace a nástup sociálních médií
výrazně ohrožují knižní produkci, ačkoli nutně
nevedou k poklesu čtenářské kultury, spíše
k její proměně. Ze své zkušenosti pedagoga
vím, že student, který čte hodně, se pozná
od studenta, který čte málo, vskutku na první
poslech. Mám za to, že máme povinnost posilovat čtenářskou kulturu, neboť společnost,
která hodně čte, má lepší předpoklady k do-

sažení vyššího stupně sociální organizace,
dokáže si lépe vládnout a dokáže být úspěšnější také v globální ekonomické konkurenci.
Důvod pro to je prostý. Čtení rozvíjí pojmové
myšlení, což je skvělý předpoklad pro zvládání problémů i konfliktů a pro účelné uspořádání soukromého i veřejného života. Naopak
„civění na bednu“ pojmové myšlení nerozvíjí,
spíše je oslabuje, zejména u dětí. Televizní
kultura je založena především na vzbuzování
emocí a pocitovosti, které mohou být dobrým
prostředkem k posilování solidarity (jak vidíme
například u povodní), ale emoce nedokážou
být samy o sobě zdrojem kreativity, inovativnosti a organizačních schopností. K tomu
potřebujeme pojmové myšlení. Lidský mozek
totiž „myslí“ v pojmech, nikoli v obrazech či
pocitech. Moje úcta ke čtenářské kultuře mne
proto vede nejen k tomu, že vedu ke čtenářské zálibě své děti, ale i k názoru, že důstojná
veřejná knihovna je nepostradatelnou součástí každé vyspělé komunity. I přes zřejmý trend
digitalizace si myslím, že veřejný prostor pro
půjčování, čtení a studování knih, ale také pro
přednášky, veřejná předčítání, diskuse a další
komunitní aktivity, by si Černošice stoprocentně měly udržet. To je také důvod toho, proč
se nesmírně těším na nově zřízenou městskou
knihovnu, která by měla vzniknout v plánované přístavbě při rekonstrukci vily Tišňovských
v centru města. Také u nás by měly vládnout
dobré knihy!
● Milada MAŠAtová
(ČSSD): Knížky jsou úžasná
věc a mne osobně provází
celý život. První knihy jsem
přečetla ještě v předškolním
věku. V deseti letech jsem
pak už zdolávala tituly, které jiní četli až o několik let
později. Bez nadsázky mohu říct, že čtení

bylo mým prvním koníčkem, který mi zůstal
do současnosti. Doma tak máme obrovské
množství knih, nejen beletrii, ale i knížky odborné z mnoha oborů. Když už přece jen nějaké kvůli nedostatku místa musím vyřadit, dám
je do knihovny či do nějakých ústavů. Nikdy
bych knihu nevyhodila.
Ráda si také chodím půjčovat knihy do zdejší
knihovny. Jsem moc ráda, že se tuto instituci podařilo v Černošicích zachovat. Kolem
r. 2002 zde totiž byly snahy knihovnu zrušit.
Čtením se přece neustále vzděláváme, rozšiřujeme si své „obzory“. Proto považuji za velmi
důležité získat pro čtení děti hned od útlého
věku. Těší mě, že je k tomu vedou i ve škole
a ve školkách.
● Daniela Göttelová
(Věci černošické): Život
bez knížek si neumím představit, čtu od malička – hodně a ráda. Když narazím na
dobrou knihu, obvykle si od
téhož autora přečtu vše.
V dětství to byl Štorch, Verne, později Moravia a ještě později Fulghum,
Scott Peck a Dahl. V poslední době je to
Zusak, Eco, Jehošua a Murakami. Miluji poezii Mariny Cvetajevové a byla jsem nadšená
při zjištění, že krátký čas pobývala nedaleko
odsud, ve Všenorech.
Čas strávený čtením pro děti pokládám za
velmi příjemně strávený. Probudit v dětech
lásku ke knihám, myslím, patří k základním rodičovským úkolům.
Knihu zkrátka považuji za úžasnou věc.
Kdysi v nějaké anketě o největší vynález lidstva zvítězilo kolo. Možná by to mohlo být kolo
s košíkem, v němž leží kniha.
Pozn.: S touto otázkou oslovila redakce IL
všechny zastupitele.

Recyklací elektrospotřebičů chráníme životní prostředí
V loňském roce jsme v Černošicích odevzdali k recyklaci 155 televizí, 380 monitorů a 3.563 kg drobného elektrozařízení.
V naší obci je již několik let možné ekologicky třídit elektroodpad. Jeho sběr a následnou
recyklaci zajišťuje společnost ASEKOL, která
nám dále poskytuje přesné informace o tom,
kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních
surovin či vody jsme díky zodpovědnému třídění ušetřili, a pomohli tak životnímu prostředí.
Dále z těchto údajů můžeme spočítat, o kolik
jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo
nebezpečného odpadu. Tzv. LCA analýza vycházela z dat o sesbíraném množství televizí,
monitorů a drobného elektrozařízení.
Díky zpětnému odběru a následné recyklaci elektra je možné výrazně přispět k řešení problémů se zásobami přírodních zdrojů,
jako je například voda nebo ropa. Už zpětný
odběr a recyklace 100 mobilních telefonů
uspoří elektrickou energii za více než 2.200
korun nebo ropu potřebnou pro ujetí 417 km
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automobilem. Získávání druhotných surovin
recyklací je navíc pro životní prostředí mnohem šetrnější než těžba primárních surovin
přímo ze Země.
A jak si stojí konkrétně naše město?
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané
Černošic v loňském roce vytřídili 155 televizí, 380 monitorů a 3.563 kg drobných
spotřebičů. Tím jsme uspořili 167,48 MWh
elektřiny, 7.708,82 litrů ropy, 749 m3 vody
a 6,94 tun primárních surovin. Navíc jsme
snížili emise skleníkových plynů o 37,6 tun
CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 147,76 tun.
Důkladná analýza společnosti ASEKOL posuzovala systém zpětného odběru televizorů,
počítačových monitorů a drobných spotřebi-

čů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo
tiskárny. Společnost hodnotila, jaké byly dopady jejich sběru, dopravy a ekologického
zpracování či likvidace na životní prostředí.
Následné výsledky studie byly prezentovány
formou spotřeby energie, surovin, emisí do
ovzduší, vody a produkce odpadu.
Celkové výsledky za rok 2012 jsou opravdu impozantní. Díky sběru a recyklaci elektra
se společnosti ASEKOL jen v loňském roce
v České republice podařilo ušetřit více než
9 milionů litrů ropy, které mají v současnosti
hodnotu přes 123 milionů korun, nebo skoro
198 tisíc MWh elektřiny, což je spotřeba celé
České republiky za více než jeden den. Ušetřená ropa by pro změnu vystačila na 3.225
cest kolem rovníku automobilem s běžnou
spotřebou. A na tom všem mají zásluhu ti,
kteří si dají tu práci a zodpovědně třídí odpad,
čímž velkou měrou pomáhají chránit naše životní prostředí.
(red)

z radnice

Jaké bude hřiště u školy od firmy KARIM?
Již v minulém čísle jsme psali, že přes prázdniny dojde k zásadní
proměně dětského hřiště u základní školy. Ve výběrovém řízení
byl vybrán za vítěze návrh firmy Karim. Jeho půdorys a zobrazení hlavních prvků předkládáme čtenářům dnes. Proti původnímu
návrhu došlo podle požadavků ze strany města k několika menším úpravám, a to doplnění dalšího mobiliáře (stolů s lavicemi)
a jednoho pružinového prvku, použití kvalitnějších materiálů na
pískoviště, částečné úpravě rozmístění prvků v prostoru a také
materiálovému a barevnému vyladění, aby hřiště vyšlo dobře jak
esteticky, tak z hlediska životnosti. Celková cena po úpravách
bude činit 1,9 mil. Kč. Na první školní den 2. září by nové hřiště
mělo být na místě – a s trochou štestí na počasí to jistě bude
vhodný termín k slavnostnímu otevření.
Filip Kořínek

AUTOR: KARIM
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z vašich reakcí

Kvalifikovaný odhad, nebo klamná informace?
Z článku pana Jiránka, vedoucího našeho
odboru investic, se dovídám, že jsem se jako
obyvatel ulice V Mýtě konečně dočkal spolu
s dalšími asfaltového povrchu ulice. Článek
vyšel v červnovém čísle, které mělo uzávěrku
již 13. května. Kvalifikovaný odhad, jak by se
snad dalo tvrzení pana Jiránka nazvat, nevyšel.
Dnes 11. června není v naší ulici po asfaltu ani
stopy, chodníky jsou rozvrtané a nedokončené
a nejméně 14 dní tu po firmě Ekostavby Louny není ani vidu, ani slechu. Zdá se, že stavbu
před dokončením opustila, stejně jako před ní
na podzim firma, která opravu započala.
Obyvatelé opravovaných ulic opravy vítají,
ale na druhé straně se musí smířit s omezeními, která opravy přinášejí. Z toho důvodu by
uvítali, kdyby opravy byly prováděny nejenom
kvalitně, ale i rychle a plynule. Oprava ulice
V Mýtě (a to je již druhá etapa) je naplánována na tři měsíce a probíhá již od dubna přes

2 měsíce. Přitom se zde pracovalo odhadem
jen jeden měsíc!
Nebudu ale plýtvat časem čtenářů a na závěr
pana Jiránka požádám o dvě věci:
1. Informujte obyvatele pravdivě!
2.	Vysvětlete nám, proč jsou smlouvy města
uzavírány na zbytečně dlouhou dobu, delší,
než je pro provedení práce potřebná?
Karel Pavlovský

Odpověď:
Kvůli extrémnímu dešťivému počasí, které
přineslo mimo jiné největší povodeň za posledních 11 let, nebylo možné proti původnímu harmonogramu asfaltování ulice V Mýtě i ulice Jižní
dokončit v původním termínu. Nejedná se o liknavost firmy, ale o zásah vyšší moci. Asfaltování
bylo naplánováno již několikrát, ale dosavadní
zkoušky podloží, které před termínem asfaltování rozmoklo, nevyšly. Než riskovat nekvalitně

Klid v neděli
Dobrý den,
rád bych reagoval na článek, který v posledním výtisku Černošického informačního listu
napsal pan J. Voves. S jeho textem naprosto souhlasím a souhlasí s ním zřejmě i pisatel
prosby, kterou jsme v našem okolí v minulých dnech nalezli v poštovních schránkách. Myslím, že stojí za to, aby tato výzva byla zveřejněna i v těchto listech. Jde totiž o to, že současná
společnost se většinou snaží problémy řešit tím způsobem – jak ostatně naznačila ve své
reakci na článek i paní Daniela Göttelová –, že se to vlastně řešit nedá. Že to n e j d e ! A tím
je to tedy vyřešeno. Krátký dopis, který nám kdosi vhodil do schránky, je alespoň pokusem
něco řešit, pokusem apelovat na slušné lidi a sousedy, aby se chovali tak, jak se v podstatě
chovat mají sami od sebe. Není třeba nějakých zákonů a vyhlášek, protože je zde určitý
zákon mravní, který by se měl dodržovat především. Zde je tedy text výše zmíněné prosby:
Vážení, opět nastává období intenzivní práce na našich zahradách. Prosíme proto všechny
slušné a ohleduplné sousedy o podporu a pomoc při dodržování nedělního a svátečního pracovního klidu, zvláště pak o nepoužívání hlučných motorů, sekaček a pil v těchto dnech. Tak,
jak je to samozřejmým a nepsaným zvykem ve všech kulturních společnostech. Bohužel vyhlášku, kterou v tomto smyslu vydal náš městský úřad, ne všichni četli a dodržují. Děkujeme
za pochopení a snahu o dobré vzájemné soužití i vstřícnost a ohleduplnost! Vaši sousedé.
Myslím, že k tomu není co dodávat a můžeme si jen přát, aby těch vstřícných a ohleduplných lidí bylo v Černošicích co nejvíce. Věřím, že vzájemná slušnost, úcta a tolerance
k sousedovi – jak píše pan Voves – se s příchodem demokracie přece jen úplně nevytratila
ani u nás.
Vladimír Dousek
člen komise pro životní prostředí

Povodně
– poděkování
Vážení představitelé městského úřadu, moc
bych Vám chtěla poděkovat za pomoc, kterou jste poskytli při letošní povodni i nám
chatařům, a to jak materiální (čisticí prostředky, rukavice aj.), tak zejména za lidskou pomoc a za pochopení našich strázní, přestože
jsme jen chataři. To bylo opravdu dojemné
a musím říci, že všem, kdo se mnou soucítí,
zdůrazňuji, že nebýt Vaší pomoci, tak se stále topím v bahně a špíně.
Ještě jednou alespoň takto Vám všem,
kteří jste se podíleli na pomoci i nám, velký
dík. Přeji hodně úspěchů ve Vaší práci.
Jana Malá, t. č. osada Pod Hladkou skálou
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provedené asfaltové souvrství, raději byly práce odloženy. Kvůli relativně dlouhé produkční
době IL jsou občas texty článků psány „dopředu“, aby byly pro čtenáře aktuální, a zde se
to vlivem extrémního počasí obrátilo proti nám.
Dodací lhůty jsou stavebním firmám nastaveny jednotně pro celou zakázku (v případě firmy
Ekostavby jde o rekonstrukci cca 10 ulic), abychom jim dali maximální flexibilitu v organizaci
práce, a tím zajistili pro město co nejlepší cenové podmínky. Proto si firma připraví třeba několik ulic k asfaltování, a drahý finišér pak pošle
do Černošic na jediný den. Může to působit,
že práci zbytečně protahuje, ale má to dobré
zdůvodnění. Kdybychom vyžadovali od firem
nejkratší technologicky možné dodací doby,
byly by opravy o dost dražší a na polovinu ulic
by se nedostalo.
Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic a správy majektu

Komunikační fórum
(často kladené otázky)
Rádi byste znali odpověď na nějakou otázku? Můžete
ji získat prostřednictvím Komunikačního fóra http://
www.mestocernosice.cz/mesto/mestsky-urad/komunikacni-forum/. Pokud chcete na MěÚ poslat jakýkoliv dotaz nebo připomínku a nenašli jste podobný
dotaz již zodpovězený v příslušné kategorii (viz níže),
použijte formulář v dané sekci (vyplníte jméno, e-mail
a napíšete otázku). Vašemu problému se pracovníci
MěÚ budou věnovat a odpověď dostanete co nejdříve
emailem.
Dotazy a odpovědi, které mohou být přínosné i dalším, jsou také zveřejněny na Komunikačním fóru (bez
uvedení vašeho jména).
• Řidičské průkazy, registrace vozidel aj.
• Občanské průkazy, cestovní doklady apod.
• Pořádek ve městě, úklid, svoz odpadu aj.
• Komunikace, stavební akce, projekty, dotace aj.
• Místní poplatky, rozpočet, místní koeficient daně
z nemovitosti aj.
• Ostatní (různé), mateřské školy, návrhy na zlepšení

Voda na hlavní silnici
Je po povodních a na vozovce II/115 je v úseku Vráž – Dobřichovická stále tekoucí voda přes
vozovku. V dobřichovickém kopci teče voda nejméně na třech místech. Příčina – na silnici chybí jakýkoliv žlábek nebo stružka, která by odváděla vodu do přilehlých roklí nebo potoka. Také
z polní cesty pod dobřichovickým kopcem stále vynáší voda na silnici kamení a hlínu.
Rovněž silnice z Vráže do Černošic má místo, kde voda teče přes silnici.
Tento stav na silnici II/115 trvá již několik let a nikdo to neřeší, přestože zde je velký provoz
a jezdí zde i páni senátoři a poslanci.
Zdeněk Flossmann

Odpověď:
Kraj má na opravu své silnice skrze Černošice (není totiž v majetku města) již zpracovanou
projektovou dokumentaci na celkovou rekonstrukci, včetně dešťové kanalizace, nicméně
v současné době nemá prostředky (nasměroval je na jiné investice).
Vedení města i nadále kraj opakovaně žádá o přehodnocení a co nejdřívější realizaci
opravy.
Filip Kořínek

z města a okolí
ukázat, že nemohou vyhrát všichni, přesto dostaly všechny děti pamětní list a lízátko.
V Komárově se sešly děti z těchto jednot:
Komárov, Příbram, Černošice, Mníšek, Dobřichovice a Hořovice.

Zprávy
ze Sokola
Župní závody předškoláků
Letošní župní závod ve všestrannosti v kategorii předškoláků se konal v sobotu 7. června v TJ
Sokol Komárov. První ročníky jsme pořádali
v Černošicích. Jak obliba těchto závodů rostla
a počet závodících dětí stoupal, museli jsme je
přesunout do jiných jednot. Naše černošická
sokolovna s jedinou malou tělocvičnou a s naprosto nedostatečnou šatnou a sociálním zařízením na větší počty závodníků nestačí.
Předškoláci závodí v gymnastice (sestava
na gymnastickém pásu, na lavičce a přeskok
přes bednu), v atletice (běh na 40 m, hod tenisákem do dálky a skok daleký z místa) a v míčovém trojboji (kop do branky, hod do branky,
hod na basketbalový koš). Letos poprvé byla
soutěž pro šestileté rozšířena o šplh na tyči.
Děti byly rozděleny podle ročníku narození
a na chlapce a děvčata. Tím se dosáhlo toho,
že výkony bylo možno spravedlivě srovnávat
a také medaile dostalo víc dětí. Cílem těchto závodů totiž je, ukázat dětem, jak takový
„opravdový“ závod vypadá, a připravit tak šestileté děti na skutečné župní závody, řídící se
přesnými pravidly. Neméně důležité je dětem

Jak uspěli naši borci:
Kategorie 2007 a 2006 (pouze děti s odkladem školní docházky)
atletika - závodilo 16 chlapců, 1 náš, 24 děvčat, 5 našich
gymnastika - závodilo 14 chlapců, náš 0, 17
děvčat, 5 našich
míčový trojboj - závodilo 16 chlapců, 1 náš, 16
děvčat, 4 naše
šplh - závodilo 18 chlapců, 0 náš, 15 děvčat,
3 naše
Kategorie 2008
atletika - závodilo 12 chlapců, 2 naši, 11 děvčat, 0 naše
gymnastika - závodilo 1 chlapec, 5 děvčat,
žádný náš
míčový trojboj - závodilo 11 chlapců, 2 naši,
10 děvčat, 0 naše
Kategorie 2009
atletika - závodilo 5 chlapců, 1 náš, 9 děvčat,
0 naše
gymnastika - závodili 3 chlapci, 0 děvčat, žádný náš
míčový trojboj - závodilo 6 chlapců, 1 náš,
10 děvčat, 0 naše

Celkem bylo rozdáno 58 medailí, z našich borců získali :
Lukáš Vojtěch (2008) - s tříbrná v atletice,
bronzová míče
David Kniš (2007) - bronzová v atletice,
zlatá míče
Marie Tuháčková (2007) - zlatá míče
Lucie Paterová (2006) - bronzová v atletice
Nejmladším naším účastník byl Mikuláš Pater
(2009).

Oslavy 100. výročí
založení Sokola Černošice
Nepříznivé počasí, vytrvalé deště a s tím spojené záplavy nás donutily zrušit plánovaný sportovní den 9. června a přesunout jej na zářijový
termín.
Výstava k tomuto výročí v termínu konání
Černošické mariánské pouti 17. a 18. 8. byla
avizována do sokolovny. Vzhledem k tomu, že
se pouť nebude konat v prostoru Karlštejnské
ulice, nýbrž u kostela, upozorňujeme, že výstava bude ve škole v Černošicích v Komenského
ulici.
Zveme vás na tuto výstavu, kde se seznámíte s historií i současností Sokola Černošice.
Výstava bude přístupná v sobotu od 13 do 19
hodin, v neděli od 10 do 17 hodin.
Hana Fořtová

2x FOTO: Sokol Černošice

-- Předškoláci závodili v gymnastice, atletice, míčovém trojboji. --

Černošice, děkujeme!

FOTO: archiv SPEM

V prvních májových dnech navštívila naše město bezmála padesátka občanů z partnerského města Themaru. Byli mezi nimi i členové partnerského spolku včetně jeho předsedkyně Sabine Müllerové.
„Fantastická byla myšlenka, že nám děvčata (M. Voldřichová s kamarádkou) ukázala zajímavosti města a nejen to: na každé zastávce byl ještě
někdo, kdo nám podal fundované informace,“ píše Sabine Müllerová.
Pochvalná slova padla dále na adresu všech členů Spolku pro partnerství evropských měst (SPEM), kteří zajistili příjemné posezeni v Club Kinu
(P. Blaženín), následující den průvodcovství Prahou (J. Landová) a na závěr i prohlídku Karlštejna (J. Houštecký, G. Truhlářová). „Všem, kdo se
zájezdu účastnili, se celý program nesmírně líbil. Myslím, že naše cesta
podstatně přispěla k tomu, že Smlouva o přátelství, kterou jsme podepsali v roce 2010, nezůstává jen na papíře,“ dodává Sabine Müllerová. Ze
strany SPEM už jen jediná poznámka: Na setkání s themarskými přáteli
přišli nejen členové SPEM, ale i mnoho dalších, kterým je naše práce
sympatická. Odhoďte zábrany a přijďte mezi nás.
Hana Houštecká, předsedkyně SPEM
e-mail: houstecka@volny.cz

-- Přátelům z partnerského města Themar se návštěva u nás opravdu líbila. -17
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150 let práce Červeného kříže a Červeného půlměsíce
Na letošní valné hromadě místní organizace Červeného kříže bylo připomenuto
významné výročí založení této organizace, byla to léta plná historických událostí.
Od nepaměti na všech bojištích světa umírali ve
strašném utrpení, bez pomoci a ošetření tisíce raněných. První známou spasitelkou byla Florence
Nightingalová (1820–1910), Angličanka narozená ve Florencii v bohaté šlechtické rodině, která
zavrhla pohodlný život a věnovala se péči o nemocné. Odešla se 74 pomocnicemi na krymské
bojiště (1853–1856), kde se Rusko střetlo s Anglií, Francií, Tureckem a Sardinií o přístup k středomořským úžinám. Stala se živou legendou pro
raněné a umírající. Když v noci procházela v lazaretu mezi raněnými, byla známá jako „dáma s lampičkou“, což byl vlastně kahánek, který je dodnes
na znaku zdravotních sester.
Dalším pomocníkem na ruské straně byl Nikolaj Ivanovič Pigorov (1810–1881), vynikající chirurg, který pracoval v Berlíně a Petrohradě a jako
první otvírá otázku válečné chirurgie.
Lidská bolest nebyla lhostejná ani Švýcarovi
Henri Dunantovi (1828–1910). Dle přání rodiny
se měl stát obchodníkem, ale více jej zajímaly sociální problémy. Studoval události kolem krymské
války, které zpracoval v knize „Vzpomínky na Solferino“, a to byl začátek dalších událostí.
Psal se rok 1863 a pět švýcarských občanů
se stalo zakládajícími členy Mezinárodního hnutí
Červeného kříže a Červeného půlměsíce, byl to
Henri Dunant, Guilland-Henri (generál s vlastními
válečnými zkušenostmi), dr. T. Maunoir, G. Moynier, generál Dufour.
Jaké byly základní principy hnutí?
Humanita – přinášet pomoc raněným na bitevním poli bez jakékoli diskriminace, zmírňovat
utrpení lidí za všech okolností.
Nestrannost – nedělat rozdíly z hlediska národnosti, rasy, náboženství, sociálního zařazení či
politické příslušnosti.
Neutralita – uchovat si důvěru všech, nepodílet
se na nepřátelských akcích v žádném případě ani
ve sporech politického, rasového, náboženského a ideologického rázu.
Nezávislost – jednat podle zásad hnutí.
Dobrovolnost – hnutí poskytuje pomoc dobrovolně a nezištně.
Jednota – v jedné zemi může být jen jedna
společnost Červeného kříže nebo Červeného
půlměsíce.
Univerzalita – mezinárodní hnutí, v jehož rámci
mají všechny společnosti stejná práva a povinnosti si navzájem pomáhat.
Angažovanost pro řešení celospolečenských
problémů ale Henri Dunanta finančně vyčerpala
a v roce 1887 se musel vrátit do rodného Heidenu ve Švýcarsku a žít z milosti příbuzných. Světové
hnutí Červeného kříže se úspěšně rozvíjelo dál a až
při 40. výročí podepsání Ženevské úmluvy jej novináři objevili v útulku pro chudé a vše se změnilo.
K narozeninám mu přeje papež i královna Viktorie. Mezinárodní lékařský kongres v Moskvě
mu v roce 1897 uděluje čestnou cenu a v roce
1901 je mu udělena první Nobelova cena míru.
Jeho jméno nese medaile, která je nejvyšším vyznamenáním mezinárodního hnutí Červeného kříže. H. Dunant se narodil 8. 5. 1828 a tento den
se z podnětu dr. Masarykové slaví od roku 1948
jako Světový den ČK.
18

Jako součást Rakouské společnosti ČK byl po
schválení c. k. místodržitelství založen 5. 9. 1868
Vlastenecký pomocný spolek pro Království české. Toto datum nás řadí na 13. místo členů ve
světovém žebříčku. Spolek pracoval jako pomocná organizace vojenského zdravotnictví.
Tři měsíce po vzniku Československé republiky v r. 1918 byl prezident T. G. Masaryk požádán
o vyslovení souhlasu ke vzniku nové organizace.
Stanovy ČSČK schválilo ministerstvo vnitra ČSR
23. 6. 1919. ČSR přistoupila také k Ženevské
a Haagské konvenci. Mezinárodní výbor ČK v Ženevě uznal ČSČK 1. 12. 1919. To již na území
Čech a Moravy pracovalo 253 místních spolků.
Z pověření T. G. Masaryka se stala první předsedkyní jeho dcera dr. Alice Masaryková, která
funkci zastávala až do vypuknutí 2. sv. války. Začala „úřadovat“ ve svém pokojíčku. Později ministerstvo soc. péče uvolnilo pro potřeby ČSČK
několik místností v Clanerově paláci. Její blízkou
spolupracovnicí byla dr. Milada Horáková.
Paní Alice odešla před nacisty do USA a žila
na Floridě. V r. 1959 po mozkové příhodě zcela oslepla. Po zhoršení zdravotního stavu odešla
do českého domova pro seniory v Chicagu, kde
zcela zapomenuta 29. 11. 1966 ve věku 87 let
zemřela a byla pohřbena v místním mauzoleu
T. G. Masaryka. Teprve v roce 1994 se ČČK
a několik dalších organizací postaralo o převoz
ostatků do vlasti a 14. 9. 1994 byla pohřbena do
rodinného hrobu v Lánech.
Po Mnichově ji nahradil bývalý místopředseda
MUDr. V. Haering a chtěli pokračovat jako „Společnost pro zdraví národa“. To nacisté prohlédli
a začalo zatýkání členů, úplný konec nastal zabavením veškerého majetku v roce 1940.
V exilové vládě v Londýně byl předsedou
ČSČK jmenován gen. Čihák-Znamenáček, čestnou předsedkyní Hana Benešová. Po jeho smrti
nastupuje gen. Alois Vichárek. V roce 1947 již
v republice pracuje 579 místních spolků a ve vedení se vystřídalo několik předsedů.
Ihned po listopadu 1989 byl vysloven poža-

-- První předsedkyně Československého ČK
dr. Alice Masaryková --

davek na změnu postavení a poslání ČSČK na
nevládní humanitární organizaci, která rozvíjí svou
činnost v duchu sedmi základních principů mezinárodního hnutí ČČK. Předsedkyní byla zvolena MUDr. Olga Králová, kterou vystřídal MUDr.
Zdenko Vlk, který ve funkci zůstává i po rozdělení
Československa.
Český Červený kříž byl 26. 3. 1993 uznán Mezinárodním výborem Červeného kříže v Ženevě
a 2. 10. 1993 přijat za člena Federace ČK a Červeného půlměsíce v Ženevě. Součástí ČČK se
stalo hnutí mládeže a Vodní záchranná služba.
Jediným dokladem o činnosti Červeného kříže
v Černošicích před 2. sv. válkou je členská legitimace paní pekařky Veselé a dobrovolné pracovnice paní Kindermanové a foto, kdy dobrovolní
hasiči přebírají novou hasičskou stříkačku a jsou
na ní i dobrovolné pracovnice ČK.
Po osvobození od nacistů v roce 1945 se
v Černošicích začalo pracovat na obnově místní skupiny ČK a 23. 1. 1950 byla ustavena MS
ČČK. Jako finanční vklad obdržela od Okr. výboru 3.000 korun. Předsedkyní byla zvolena
MUDr. PhDr. Klára Kohoutová. Poté funkci pře-

-- Dobrovolné sestry přebírají s hasiči novou stříkačku --
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bírá sestra Pavla Dragounová, v těžkých letech
1953–1980.
Na počátku padesátých let přestal ČSČK vykonávat řadu svých tradičních úkolů, neboť jejich
zajišťování převzaly státní orgány Národní fronty.
V podnicích se vytvářejí závodní skupiny, na vesnicích při železničních stanicích, hlavních silničních tazích pak Stanice první pomoci a zdravotní
hlídky na školách. ČK byla polovojenská organizace vč. výcviku, očkování a stejnokroje. Vše
bylo podřízeno tehdejší politické situaci ve světě
– studená válka. V případě potřeby měla každá
z vyškolených členek své stanovené místo. Měly
zabránit panice mezi civilním obyvatelstvem.
V letech 1980–1982 vykonává funkci předsedkyně ČK Ing. Svatava Preislerová. Po ní vedení skupiny ČK přebírá v roce 1982 sestra Ludmila
Zmatlíková a po dlouhých 30 letech jí vyřadila až
nemoc.
Místní organizace ČK Černošice pracuje dál
a mimo jiné pořádá autobusové výlety po krásách
přírody a památek naší vlasti.
Milena Křížová
FOTO: archiv autorky

-- Rok 1956 družina lékařské pomoci ČK Černošice --

Kočárková rallye není zdaleka jen kočárková
Jak plyne čas, vše se vyvíjí. Zní to sice filozoficky, ale i naše Rallye v čase prošla svým vývojem
a my, organizátorky z Mateřského centra Tam
Tam Mraveniště v Černošicích, musely uznat, že
název „Kočárková rallye“ je již dosti překonaný.
Děti nám vyrostly a pomalu i odrážedla jsou jim
malá. Dokonce i někteří mladší sourozenci těch,
co při 1. ročníku jeli v kočárku, už dávno plenky
nenosí a v kočárku se účastnit závodu nechtějí. Na druhou stranu nás potěšilo, že jsme 19.
května na startovní čáře, tentokrát 4. ročníku
závodu, potkali nové tváře s miminky právě v kočárcích.
Tento rok všechny rozveselila a potěšila účast
prvního „alegorického vozu“ (jakási nákladní plo-

šina na vysokých kolech) s třemi miminky v autosedačkách na palubě. Opět nechyběli indiáni,
víly, princezny, bojovníci, čerti a další postavy
v kostýmech.
Počasí nám nadmíru přálo a nálada byla více
než skvělá. Zúčastnilo se přes padesát dětí,
rodičů i prarodičů. (Závod je skutečně nejen
pro tatínky!) Kromě kočárků děti jely na odrážedlech, koloběžkách, kolech, tlačily vozíčky
a vlastní kočárky.
Po závodu opět soutěžily rodinné týmy na
zahradě u sokolovny – tentokrát v dobrodružně
záchranářském duchu (to ještě nikdo netušil, jak
brzy bohužel bude téma při povodních aktuální).
Zachraňovala se koťata, sestřelovali bandité,
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skákalo ze štaflí do žíněnky, zdolávaly obtížné
překážkové dráhy a plnily se další úkoly.
Děti si pochutnaly na dortech a loupáčcích
od místních sponzorů, kterým děkujeme. Naše
nemalé díky zároveň patří městu Černošice,
i když organizační změny dané zrušením odboru dopravy a přesunem jeho agendy do Prahy
způsobily, že namísto jedné žádosti jsme jich
vyřizovali několik. Též děkujeme příslušníkům
městské policie, kteří nám pomohli s dopravní
uzávěrou.
Sobě i všem přejeme, aby letošní léto vyplnilo
mnoho dalších podobně slunných a veselých
dní!
Dagmar Kušnírová, MC Mraveniště
2x FOTO: Petr Kubín

-- 4. ročníku závodu počasí nadmíru přálo a nálada byla víc než skvělá. --
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Již 9. ROK S VÁMI
REALITKA ČERNOŠICE

www.gaudi.cz

Soudní znalec

v oboru oceňování motorových vozidel a strojírenství
s více než 30letou praxí

nabízí rychlý a spolehlivý odhad ceny.
Přijedu kamkoli. Ing. Kotnauer 603418078
19
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Krátké zprávy
ze základní školy
• V květnu proběhlo v rámci autoevaluace školy
další dotazníkové šetření. Dotazníky byly prostřednictvím dětí předány rodičům. Závěry autoevaluace budou zahrnuty do práce školy.
• Druhé kolo soutěže škol a jednotlivců ve sběru
papíru proběhlo 15. května. Za nasbíraných 5.246
kg papíru dostala škola 3.990 Kč. Nejlepší třídy
a nejlepší sběrači byli odměněni, za zbylé peníze
se koupilo další vybavení pro kabinet 1. stupně.
• 24. května jsme provedli cvičnou evakuaci školy
ve spolupráci s mokropeskými hasiči.
• Z důvodu nepřízně počasí byly odloženy někte-

ré naplánované akce (sportovní den žáků 2. až 5.
tříd na sportovním hřišti v Radotíně nebo závěrečné jízdy na kole v rámci výuky dopravní výchovy)
na poslední týden v červnu.
• Žáci 5. a 9. tříd se zúčastnili celoplošného testování z matematiky, českého a anglického jazyka.
• V Rudné se uskutečnilo okresní kolo Pythagoriády. Na 1.–2. místě se umístila Anna Tichá ze šestého ročníku a na 2.–3. místě Veronika Jarošová
z osmého ročníku.
• V Hořovicích v hasičské soutěži Plamen na
1. místě skončila dvě děvčata z devátého ročníku
Anna Krejčí a Květa Jungmannová.
• 14. ročník Školní sportovní ligy pro Prahu-západ
naši sportovci vyhráli a velikou zásluhu na tomto
vítězství má i pan učitel Vodička. Podrobnosti najdete na www.zscernosice.cz.

• Pohostinnosti Club Kina jsme využili dvakrát.
Poprvé při ukončování projektu The Youth Video
Museum a podruhé při vyhlašování výsledků celostátní výtvarné soutěže „Co se děje ve tmě“.
• V rámci prevence sociálně patologických jevů
jsme navázali spolupráci s o. p. s. Magdalena a byly
uskutečněny preventivní bloky pro žáky 5. tříd na
téma sebeúcta, návykové látky a oceňování.
• Samí jedničkáři a tzv. Skokani roku, tj. žáci,
kteří dosáhli za uplynulý školní rok nejvýraznějšího
zlepšení oproti roku loňskému, byli oceněni.
• Nový školní rok začíná v pondělí 2. září 2013.
Prázdninový provoz školy bude zveřejněn na
stránkách školy.
• Přejeme všem příjemné prázdniny.
Jitka Kahounová
zástupkyně ředitele

Výuka cizích jazyků na naší základní škole
V souladu se změnami, které přinesl nový Rámcový
vzdělávací program pro základní vzdělání vydaný
MŠMT a platný od září 2013, bude zavedena výuka
dalšího cizího jazyka, a to vždy od 7. třídy do 9. třídy v rozsahu 2 hodin týdně (pouze ve školním roce
2013/2014 začne také pro žáky 8. tříd v rozsahu
3 hodiny týdně). Cílem výuky dalšího cizího jazyka
na základní škole je žáky s tímto dalším jazykem

Já študák

seznámit a naučit je zcela jednoduše komunikovat
v základních komunikačních situacích.
V příštím školním roce budeme vyučovat francouzský, španělský a německý jazyk. Žáci současných 6. tříd si mohou zvolit jeden z těchto jazyků.
Žáci současných 7. tříd, kteří již některý cizí jazyk
studují v rámci volitelného předmětu, v něm budou
pokračovat jako v povinném dalším cizím jazyku

(Fejeton)

Když jsem nastoupil do školy, pojal jsem to velmi vážně. Jelikož jsem svoji
školní docházku započal ve škole v Komenského ulici, kde to exteriérem i interiérem vypadá jako z první republiky, rozhodl jsem se sladit svůj školní oděv
do stejného stylu. Nosil jsem podkolenky, kraťásky, tričko s límečkem a pravou nefalšovanou koženou brašnu. Úkoly jsem si plnil do posledního puntíku
a nosil domů samé jedničky. No řeknu vám, rodiče ze mne měli radost.
Avšak teď končím devátou třídu a vše je jinak. Známky se mi zhoršily a nic
neberu moc vážně. Čím to je?
Určitě tím, že je konec školního roku a vše už voní prázdninami a novým
gymnáziem nebo střední školou, kam jsme se dostali. Příští rok bude velmi
obtížný, budeme se muset dobře zavést u budoucích profesorů. Budeme ti
bažanti, kteří nebudou tušit, co se kolem nich děje.
Letos budeme muset říct sbohem, Základko. Pro některé to bude velmi
obtížné, protože se se základní školou natolik spřátelili, že by tady mohli „studovat“ věčně a klidně pořád to samé dokola a dokola. Pročítat si v moudrých
knihách s usmívajícím se chlapcem na obalu a počítat kolik koupil Pepa pomerančů.
Jiní se už určitě nemůžou dočkat, až opustí tuto instituci a budou moci
všetečnými dotazy otravovat profesory na střední škole. A zbylé hrstce žáků
je to jedno, budou si žít ten každodenní rituál pořád dál, akorát ho poněkud
ztransformují do jiné podoby, té opravdu studentské.
Odchod ze základní školy bude konec každodenního potkávání se s přáteli a konec onoho „vesnického“ způsobu žití. Odejdeme do Prahy, domů
budeme přijíždět pozdě odpoledne a Černošic si budeme užívat pouze o víkendu. Už nebudeme ti malí studentíci, co žijí na té vsi, ale budeme studenti
střední školy v Praze, a to už zní lépe. Ale krásné vzpomínky, ty nám už nikdo
nevezme, ty nám zůstanou a věřte, je na co vzpomínat.
5. června 2013
Artur Bergman, 9. B

a vyberou si jiný volitelný předmět. Nabízíme informatiku, konverzaci v anglickém jazyce a rozšířenou
výtvarnou výchovu. Volitelné předměty v 7. a 8. třídách budou vyučovány v rozsahu jedné vyučovací hodiny (na budoucí 9. třídy ve školním roce
2013/2014 se výše uvedené změny nevztahují).
Jitka Kahounová
zástupkyně ředitele ZŠ Černošice

Poděkování paní učitelce
Heleně Čechové
Rádi bychom veřejně poděkovali paní učitelce Heleně Čechové, která tři
roky trpělivě, s láskou, nadhledem a charakteristickým humorem učila a vychovávala naše ratolesti. Díky paní učitelce mají naše děti dobré znalosti,
dobré školní návyky a zdravé vztahy mezi sebou. Paní učitelka dokázala
stmelit kolektiv a podařilo se jí vytvořit ve třídě přátelskou atmosféru, kde se
naše děti cítí dobře.
Chceme proto alespoň tímto způsobem paní učitelce Čechové poděkovat
za její záslužnou práci, kvalitní pedagogickou činnost a hlavně za její hezký
přístup k našim dětem a zároveň jí popřát ještě mnoho sil, trpělivosti a radosti
z drobných i větších úspěchů svých příštích žáků.
Rodiče žáků 4. B ze ZŠ Černošice-Mokropsy

O putovní pohár
Školní družina každoročně na závěr školního roku pořádá turnaj „O putovní pohár školní družiny“. V této sportovní akci mezi sebou soutěží školní družina Komenského a školní družina Pod Školou (tedy v Mokropsech)
ve vybíjené a ve fotbale. Děti si užívají nejenom napínavé hry, ale i mohutného fandění svému týmu.
Letošní utkání bylo velmi vyrovnané. O vítězství rozhodl závěrečný
fotbalový zápas, při kterém vyhrála školní družina Pod Školou. Putovní
pohár tedy letos zůstává opět dětem v Mokropsech. Vítěznému týmu gratulujeme a všem dětem děkujeme za účast a poctivou hru.
Vychovatelky školní družiny
FOTO: ZŠ Černošice

inzerce
Kompletní služby požární ochrany.
Revize hasicích přístrojů a hydrantů.
Školení požární ochrany online.
Vše za nejlepší ceny na trhu.

Více na www.technikpo.cz
Karel Hrbek, Černošice
Tel.: 777 312 705
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-- Putovní pohár získala školní družina Pod Školou. --
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Co se děje v mokropeské školce
V květnu mají všechny maminky svátek. Celý rok
se o nás starají, a tak jsme jeden den věnovali jim,
aby si mohly odpočinout a potěšit se. Připravili
jsme pro ně na oslavu zahradní slavnost. Děti pro
ně vyrobily přáníčka a dárečky. Do školky přišli
také tatínkové a s jejich pomocí děti pro maminky
nazdobily hrnečky. Před slavností ještě starší děti
připravily pomazánky, namazaly chlebíčky a ozdobily je vlastnoručně očištěnou a nakrájenou
zeleninou. Také samy připravily jablíčka a upekly
z nich štrúdl, který se podával ke kávě. A všichni
si užívali připravený program. Děti zpívaly, tančily,
recitovaly a hrály na různé hudební nástroje.
Děti z naší školky také vystoupily na černošických májích pořádaných městem na Masopustním náměstí. Předvedly pásmo lidových písniček
a tanečků a sklidily zasloužený potlesk.
Na květen a červen pro děti pravidelně připravujeme zajímavé akce a výlety. Do školky přijel
umělecký truhlář, který měl pro ně připravenu
dřevíčkovou dílničku. Seznámil děti s prací se dřevem a potřebnými nástroji. Poté si děti samostatně
z připravených komponentů vyrobily vlastní dřevěnou hračku. Tu ale bylo nutné nejdříve opilovat,
obrousit, vyvrtat dírky, zatlouct kladívkem osičky
a vše nakonec slepit.
Na první výlet jsme se vyjeli podívat na letiště
v Ruzyni. Byl to úžasný zážitek. Poté nám ale plány překazily povodně. Vypadalo to, že se některé
výlety vůbec neuskuteční, ale nakonec se nám
povedlo na všechny najít náhradní termíny.
Další výlet byl do zoo v Liberci. Viděli jsme několik zvířátek evakuovaných z pražské zoo před
povodněmi. Dětem se nejvíce líbila mláďata bílých

FOTO: MŠ Topolská

-- Na oslavu svátku maminek děti vlastnoručně nastrouhaly jablíčka a upekly z nich štrůdl. --

tygrů, která za rok svého života pořádně vyrostla.
Zajeli jsme se také podívat do včelína, kde jsme
se dozvěděli mnoho zajímavého o životě a práci včel. Na vlastní oči jsme mohli vidět včely při
pohybu v úle. Jedna stěna včelína je prosklená
a místnost je „včelotěsně“ uzavřena! Znamená to,
že jsme se mohli skrz sklo dívat na včely i včelaře doslova z několika desítek centimetrů a přitom
jsme nemuseli mít strach ze žihadla.
Také jsme byli v zábavném parku Mirakulum,
kde je pro děti k dispozici velký dřevěný hrad, pod
kterým jsou podzemní chodby, lanové centrum,
nafukovací trampolíny zabudované v zemi, minizoo, houpačky, bludiště, pískoviště, lanovky, sklu-

Školka v přírodě aneb Výprava za indiány
Na začátku června jsme byli na školce v přírodě
v Jizerských horách na chatě Barborka. I když
nám počasí nepřálo, strávili jsme zde krásný týden na téma „Výprava za indiány“.
S ohledem na deštivé počasí jsme zpočátku
více času strávili v chalupě, ale zato se děti dozvěděly spoustu zajímavých informací o životě indiánů. Vyrobily i získaly spoustu zajímavých věcí
(váčky s amulety, šátky, indiánské čelenky, trička) a vydaly se na cestu odvahy za šamanem.
V rámci školky v přírodě jsme jeli do IQ parku

v Liberci. Zde mohly děti proniknout hravou formou do tajů vědy a techniky.
Když se počasí umoudřilo, vydali jsme se do
lesa, kde jsme stavěli indiánská týpí a zahráli si
v přírodě spoustu indiánských her. Poslední den
jsme zakončili indiánskou bojovkou a hledáním
pokladu. Při této hře si děti prověřily znalosti,
které získaly během našeho pobytu.
Myslím, že školka v přírodě byla přínosem pro
všechny z nás.
Thumová Lucie, učitelka MŠ Karlická

FOTO: MŠ Karlická

-- Děti si pobyt v Krkonoších užily, i když hodně pršelo. --

zavky, prolézačky, naučná lesní stezka s voliérami
a volným výběhem lesních zvířat.
Na konec školního roku jsme uspořádali rozlučkový den s předškolními dětmi, které odcházejí do
školy. Připravili jsme karneval, zábavné odpoledne s občerstvením, veselým představením a nakonec slavnostní pasování předškoláků na školáky.
Každý budoucí prvňáček dostal šerpu, pamětní
list a knihu na rozloučení se školkou a byl mečem
slavnostně pasován na předškoláka.
To nám ten rok zase utekl jako voda. Přejeme
vám všem krásné prázdniny plné sluníčka a těšíme se v září na nové děti.
Kateřina Mandová
ředitelka MŠ Černošice Topolská
www.mokropeskaskolka.cz

Úspěch
v celostátní
literární soutěži
Základní škola Černošice se zúčastnila 40.
ročníku celostátní soutěže dětského literárního projevu Náš svět, vyhlašované MŠMT.
V pátek 17. května byly na veletrhu Svět
knihy slavnostně předány diplomy a knižní
odměny nejlepším soutěžícím. Mezi nimi
byla i naše žákyně 6. B Natálie Janášová,
autorka krásných básní, z nichž dvě byly
odbornou porotou oceněny mezi čtyřmi
nejlepšími pracemi ve své kategorii. Přesné
umístění se v této soutěži nestanovuje. Natálka v doprovodu své maminky a pí učitelky
Fritschové absolvovala své první interview,
fotografování a gratulace.
Děkujeme Natálce za výbornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších
tvůrčích úspěchů. Oceněné práce můžeme najít ve Sborníku, který obdržela i naše
škola.
Martina Fritschová
pedagog ZŠ Černošice
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Ve tmě se děly věci!
V polovině června jsme slavnostním vyhlášením výsledků v Club Kinu uzavřeli druhý ročník naší výtvarné soutěže „Co se děje ve tmě?“. Soutěž, která se
v našich hlavách zrodila loni, je v mnoha ohledech
neobvyklá. Předně, téma je velmi obtížné a dá se
uchopit z mnoha pohledů, o čemž nás mnozí soutěžící přesvědčili svými pracemi s názvy: „Měsíční
svit“, „Tiše se loupe zeď“, „Ve stínu“, „Duha semaforů“, „Co se děje v kabele?“, „Noční můra“ nebo
„Co se děje v přítmí nosu“ a mnoho dalších. Obrázky zachycovaly děje fantazijní, konkrétní i abstraktní, hru barev, světla a stínů. Zdaleka nebyly jen
ponuré a strašidelné. Některé voněly kakaem či
kávou, jiné se daly číst hmatem.
Další specialitou naší soutěže je snaha ocenit co
největší množství dětí. Letos jich bylo 50! To by nebylo možné bez pomoci sponzorů, jimiž jsou firmy
působící na území Černošic. Jejich jména i fotogalerii vítězných prací najdete na www.zscernosice.
cz. Svými dárky přispívají i výtvarníci z řad poroty,
a to rozhodně není obvyklé. Letos svou práci věnovali má maličkost a renomovaní výtvarníci M. Zhouf
a M. Pecák. Všichni jsme vytvořili dílko na téma
soutěže a darovali ho někomu z oceněných, jehož
práce nás nejvíce oslovila, a to bez ohledu na umístění oceněného.
Poslední a nezanedbatelnou zajímavostí naší
soutěže jsou tři hlavní kategorie – účastníci z území
Černošic, dále pak ze zbytku Prahy-západ a nakonec zrakově handicapovaní z celé ČR. U nich bych
se na závěr ráda pozastavila. Práce, které do sou-

FOTO: ZŠ Černošice

-- Slavnostní vyhlášení soutěže proběhlo v Club Kinu. --

těže poslali, byly plné radosti ze života a ohromné
odvahy a snahy poprat se s nepřízní osudu. Nebyly mezi nimi jen plastiky, jak by mnohý čekal, ale
i kresby, malby, grafika a fotky. Všechny oceněné
práce a práce slabozrakých a nevidomých byly vystaveny měsíc ve škole. Posloužily nám tak ještě
jako zdroj inspirace a elánu. Tento elán a radost
byly také přítomné v divadelním představení naší
partnerské školy. Gymnázium a Střední škola pro
zrakově postižené z Prahy prostřednictvím výběru
žáků pod vedením Mgr. K. Eliáškové, asistentů, vo-

V Černošicích máme další školku
Naše město má tři školky, přesto jejich kapacita stále nestačí. Nabídku proto doplňuje
několik soukromých školek včetně těch jazykových. A nedávno k nim přibyla ještě jedna
– Klub Beránek s kapacitou 12 dětí, aby se jim
dvě lektorky mohly všem věnovat.
Děti tu čekají rukodělné a výtvarné činnosti,
dopoledne také čtou encyklopedie, pohádky
a příběhy, učí se praktickým dovednostem jako
je strouhání, krájení či práce s kávomlýnkem.
„Možná se to zdá dost triviální, ale dítě se cítí
velmi šťastně, když si například může samo nachystat svačinu, nalít pití či samo zametat. Pro

předškolní děti jsou to činnosti nesmírně důležité, lákají a vzbuzují neobyčejný zájem,“ vysvětluje Kateřina Beránová, která školku provozuje.
Při své práci vychází z poznatků projektu
KIDMAP, Montessori pedagogiky, které je
lektorkou, ale také z dlouhodobé zkušenosti
práce s dětmi v předpubertálním věku. „Pracujeme tedy s puzzlemi map a zvířat nebo
s globusem. Trénujeme výslovnost, učíme se
říkanky, písničky a pracujeme s kartičkami výukového systému PlayWisely. Také klasické
vkusné hračky patří do světa dětí pro rozvoj
jejich představivosti a dovednosti,“ doplňuje.

FOTO – archiv školky

-- Klub Beránek je školka rodinného typu, má kapacitu 12 dětí . --
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dicího psa a muzikanta Jána Rakytky zahájili naše
slavnostní předávání žertovným divadelním vystoupením.
A tak jsme se všichni upřímně radovali, neboť
opravdu bylo z čeho, a těšíme se na příští ročník.
Porota, v níž nesmí chybět organizační duch –
L. Zhoufová, zvolila na konci dubna téma, aniž by
věděla, co přijde, a to zní „Co se děje ve vodě?“.
Takže příští jaro nashledanou ve vodě, pevně doufejme, že pouze v té výtvarné!!!!
Magdalena Capková, učitelka ZŠ Černošice

Školka je v rodinném domku v centru Černošic. A jelikož děti potřebují také pohyb, chodí s nimi na výlety do černošického lesa, na
hřiště u kostela či u Sokola a také každý týden
cvičit do sokolovny. Děti si mohou vyzkoušet
všechno náčiní od míčů, přes kruhy až po
trampolínu.
Kromě dvou stálých lektorek spolupracuje
školka ještě s externisty. Má totiž v programu
také výuku angličtiny. „Klavíristka a hudebnice
tělem i duší, Květa Hurťáková, dětem zase
přibližuje svět hudby dramatizací a pohybem
s doprovodem Orffových nástrojů,“ říká Kateřina Beránová. Pravidelně školku navštěvuje
loutkové divadlo a nedílnou součástí našeho
programu jsou také prvky používané Lesní
školou pro děti předškolního věku.
Pro kvalitu školky je velmi důležitá kvalifikace a zkušenosti personálu. V případě
Kateřiny Beránové jsou opravdu velké. „Začínala jsem jako mnohé mé vrstevnice vedením turistického oddílu, tedy již školních dětí.
Léta se ale zaměřuji na ty nejmenší. V rámci
svého lektorství Montessori školství pořádám kurzy pro maminky a děti. Několik let
jsem vedla ve Vraném nad Vltavou „Dům na
vršku“, školku, která byla vedena převážně
v duchu této pedagogiky. Praxe mne však
poučila, jak je výhodné spojovat prvky jednotlivých školských systémů. Každému dítěti
vyhovuje jiný přístup a inspirují je jiné podněty.
Proto striktní trvání na jediném modelu nepovažuji za optimální,“ uzavírá naše povídání Kateřina Beránová.
Dana Jakešová
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Co se dělo v ZUŠ
Od poslední reportáže proběhlo v základní umělecké škole několik akcí, které jistě stojí za zmínku.
Uspořádali jsme několik koncertů, z nichž zmiňujeme hlavně „galakoncert“, který se měl konat

v kulturním domě Koruna v Radotíně a měl být reflexí uplynulého školního roku s prezentací všech
oborů školy. Jelikož povodně zkomplikovaly spojení mezi Radotínem a Černošicemi, museli jsme záměr přehodnotit a celá akce proběhla na zahradě
a v sále ZUŠ. Výtěžek z dobrovolného vstupného
jsme posléze použili na nákup potřebných věcí pro
FOTO: ZUŠ

-- Fotografům ZUŠ se podařilo získat snímky s Karlem Gottem,
který se nedávno v Černošicích objevil. --

zaplavené spoluobčany a předali je paní místostarostce v centru pomoci v Mokropsech.
Naši hudebníci vystoupili v Centru Vráž v rámci
jazzového festivalu a na zahradě školy proběhla konečně za letního počasí tradiční hudební party, na
které letos jako host vystoupil pěvecký dětský sbor
Pegas z Prahy-Barrandova. Svým vystoupením přispěl k téměř plážové pohodě.
Mnoho radosti nám udělali žáci výtvarných oborů. Můžeme se pochlubit finálovou účastí Lucie
Šnoblové v celorepublikové soutěži Českého rozhlasu „Nebojme se strašidel“.
Velký úspěch slavili naši výtvarníci také v regionální soutěži „Co se děje ve tmě 2013“, kde získali
celkem 15 ocenění. První místa ve svých kategoriích obsadili: Lucie Šnoblová, Eva Mrázková, Marek
Matoušek, Anna -Marie Brychová, František Vlček.
Druhá místa: Veronika Baldová, Barbora Seidlová,
Mikuláš Košták. Třetí místo: Ela Josefína Kölbersbergerová, Denisa Hupková, Tereza Kuchařová,
Sandra Houdková a čestná uznání: Viktorie Kuchařová, Jan Landa a Laura Trnková.
Posledním bodem našich zpráv je úlovek našich
fotografů, kteří tentokrát zafungovali jako paparazzi
a získali několik snímků s Karlem Gottem, který se
v minulých dnech objevil v Černošicích.
Na závěr přejeme všem krásné a klidné léto a po
něm se opět přihlásíme s dalšími informacemi ze
ZUŠ.
Ludmila Plzáková, ředitelka školy

Jarní pobyt seniorů na horách

FOTO: DPS

Na přelomu května a června uspořádal odbor Dům s pečovatelskou
službou čtyřdenní pobyt v Benecku, o kterém se říká, že je vzdušnými
lázněmi Krkonoš. Vzhledem k naší 17 členné skupině jsme obsadili
celý rodinný penzion Holubec a odtud jsme pořádali výlety po okolí.
Navštívili jsme výrobu vánočních ozdob v Poniklé, dolomitové Bozkovské jeskyně, rozhlednu Žalý – ze které byl krásný výhled, farmu Hucul
na Janově hoře – zde chovají zvláštní druh skotu a krkonošských koní,
restauraci a rozcestí Rovinka – s výtečnými domácími knedlíky plněnými borůvkami, město Špindlerův Mlýn a jeho přehradu a nakonec muzeum ve Vrchlabí. Večer jsme si zahráli bowling v místní herně, další
večer jsme si zahráli společenské hry v jídelně penzionu a nechybělo
ani grilování masa. Někteří účastníci pobytu vyhráli let vyhlídkovým letadlem (3 osoby), bohužel se kvůli nevlídnému počasí let přesunul na
jindy. Počasí nám ale nezkazilo radost z pobytu a neubralo na kráse
místu, kde jsme se nacházeli. Již v této chvíli připravujeme podzimní
Bzenecko, které se uskuteční na začátku října.

Výlet do Karlových Varů
První letošní výlet pořádaný odborem DPS zavedl 11. června seniory do Karlových Varů. I přestože se někteří objednaní účastníci zájezdu museli omluvit z důvodu povodní, byl autobus plně
obsazen.
Sluníčko a příjemné teploty nás po dlouhé
době provázely celý den, a tak jsme připravené
deštníky nemuseli použít.

-- Rozhledna Diana s výhledem na Karlovy Vary --

Naše prohlídka Karlových Varů začala výstupem na vyhlídku Diana, kde se nachází i rozhledna. Část účastníků výletu použila k výstupu výtah a část se dokonce pustila do výstupu
pěšky. Cestu zpět jsme již absolvovali pěšky,
někteří i lanovkou se zastávkou u pomníku Petra
Velikého a samozřejmě i návštěvou vyhlídky Jelení skok. Poté jsme již sestoupili na kolonádu,

kterou jsme si příjemnou procházkou prošli, občerstvili se vynikající zmrzlinou a mnozí si dopřáli
i dobrou kávičku. Samozřejmě nesměla chybět
ochutnávka místních pramenů na kolonádách.
Rádi bychom touto cestou tlumočili poděkování seniorů městu Černošice za financování
tohoto zájezdu.
Miroslav Strejček, vedoucí odboru DPS

Aladinova kouzelná lampa
V sobotu 13. července se vaše ratolesti mohou společně s Aladinem vypravit pro kouzelnou lampu do
tajemné hory Káf. Loutkové divadélko vhodné pro
děti od 3 do 6 let začíná v 16 hodin v Club Kině.
Děti a samozřejmě i jejich rodiče zde čeká klasická orientální pohádka ALADINOVA KOUZELNÁ
LAMPA. Ovšem v pohádce nemá hrdina nikdy na

růžích ustláno a Aladin bude moci vyzkoušet svoji
vytrvalost a statečnost hned několikrát. Představení nás vtáhne do atmosféry dávného orientu. Oko
potěší jeho malebností. A ucho kulturou použitého
jazyka. To vše za doprovodu stylové arabské muziky. Neváhejte vzít vaše zlatíčka na tuto nádhernou
inscenaci z dílny Jana Hrubce, zkušeného lout-

káře, absolventa DAMU, Katedry alternativního
a loutkového divadla, obor herectví.
Nechte své děti vtáhnout do napínavého děje
z dávného Orientu a užijte si jejich krásných, doširoka otevřených vnímajících očí. Určitě to stojí za
to. Vstupné 70 Kč.
Na Vaši návštěvu se těší Club Kino Černošice
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V zahradách
Vzhledem k povodňové situaci v Černošicích byl sobotní program události „V zahradách“ zrušen. Nedělní komentovaná
procházka po starých zahradách se konala
podle původního plánu. Počasí jí přálo a setkala se s příznivým ohlasem návštěvníků.
Černošice patří k místům zasaženým letošními
povodněmi. Po zvážení lidského a technického
faktoru povodňové situace a po dohodě s místostarostkou města Danielou Göttelovou jsme se
rozhodli zrušit sobotní kulturní program v zahradě
vily ZUŠ i doprovodné akce. Z důvodu vytížení

odstraňováním povodňových škod nemohla být
v plném rozsahu otevřena zahrada Zemanova letohrádku, nekonaly se dětské zahradní hry, koncert, představení projektu revitalizace zahrady
ZUŠ, promítání fotografií zahrad ani další plánovaný program.
Po konzultaci s dendrologem Janem Kocourkem
a majiteli zahrad však zůstala bez změny nedělní
komentovaná procházka po starých černošických
zahradách. Pod liliovníkem tulipánokvětým v zahradě Zemanova letohrádku (vila ZUŠ) se sešlo kolem
osmdesáti zájemců. Odtud se vydali do šesti soukromých zahrad, které majitelé pro tuto příležitost
laskavě zpřístupnili, a společně s Janem Kocourkem a Ivanem Látalem návštěvníkům přiblížili příběhy i pozoruhodné rostliny jednotlivých zahrad.

České slovo „zahrada“ samo o sobě naznačuje
ohrazené, uzavřené, zvenčí nepřístupné místo. Navštívení tohoto soukromého prostoru nabízelo mnohá překvapení: jedinečný ráz každé zahrady, objevování zahradních zákoutí a tajemství, nečekané
pohledy do okolní krajiny a v neposlední řadě také
vítané občerstvení, které pozorní majitelé návštěvníkům připravili. Dramatickou tečku za procházkou
udělala bouře, která se dostavila právě ve chvíli,
kdy končila prohlídka poslední zahrady.
Zahrada je místem na pomezí kultury a přírody. Jsme rádi, že i přes letošní nepřízeň živlů se
v Černošicích podařilo poprvé otevřít zahrady
a možnosti jejich objevování. Velmi děkujeme
všem zúčastněným za vstřícnost a podporu.
Organizační tým „V zahradách“, o. s. Garden Panorama
2x FOTO: Petr Králík

-- Procházka po černošických zahradách se vydařila, ostatní program byl kvůli povodním zrušen. --

Černošická
mariánská pouť

FOTO: Petr Kubín

Mariánská pouť se letos uskuteční
o víkendu 17. a 18. srpna na částečně zrekonstruované návsi u kostela
Nanebevzetí Panny Marie a v Komenského ulici. Bližší informace
a program bude zveřejněn na webových stránkách města a v srpnovém
vydání Informačního listu.
Pavel Blaženín
-- Po roční přestávce se letos pouť vrací ke kostelu. --

Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
ECO, Umberto: Vytváření nepřítele a jiné příležitostné texty – soubor 16 nedávno vzniklých esejistických textů známého spisovatele a badatele nese název
prvního z nich, věnovaného mimořádnému aktuálnímu
tématu, potřebě určité společnosti mít svého nepřítele
a utvořit si jeho obraz;
FULGHUM, Robert: Vzpomínky na jedno dobrodružství – zápisky o argentinském tangu;
GRISHAM, John: Calico Joe – jímavý příběh o otcích
a synech, odpuštění a smíření, odehrávající se ve světě
baseballových zápasů;
GUENASSIA, Jean-Michel: Klub nenapravitelných
optimistů – bohatý mnohovrstevnatý román dosáhl ve
Francii prodeje přes 400 000 kusů, obdržel nadšené
kritiky a několik literárních cen;
HAGENA, Katharina: Chuť jablečných jadýrek – pohnutý román o vzpomínání a zapomínání, psaný s nádherným humorem i moudrostí. Vypráví o osudech tří generací žen v jedné rodině;
HOLCOVÁ, Milena: Přezrálé broskve – jsou studií celoživotního nepřátelství dvou žen. Znají se už z gymnázia,
obě studovaly žurnalistiku, ale nikdy neměly a ani nechtěly mít nic společného;
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CHILD, Lee: Muž na odstřel – detektivní román;
RANKOV, Pavol: Matky – hrdinky tohoto románu prožívají mateřství v hraničních situacích – v ruském gulagu.
Naučná literatura:
CÍLEK, Václav: Obraz krajiny. Pohled ze středních
Čech – tato kniha je upozorněním na hodnoty, se kterými se v Čechách setkáváme, i pobídkou k opatrné péči
o českou krajinu, kterou sice na jedné straně ztrácíme,
ale na druhé straně čím dál víc potřebujeme;
Dějiny světa – první až třetí díl.;
DOLEŽAL, Miloš: Jako bychom dnes zemřít měli –
drama života kněžství a mučednické smrti číhošťského
faráře p. Josefa Toufara;
GRUBER, Petr: Voják Říše a svědomí – osud vojáka
wermachtu z česko-německé rodiny;
JOHNSON, Paul: Dějiny 20. století – je strhující příběh
tohoto úděsného věku velkých technických vynálezů,
ohromného bohatství a nekonečné bídy a teroru;
LIAO, Yiwu: Hovory se spodinou – dvacet pět osudů
z okraje čínské společnosti;
ROBERTS, Annalise G.: Život bez lepku – nová podrobná kuchařka je průlomem ve zdravé výživě, Život bez
lepku – kuchařka pro pevné zdraví je v porovnání s jiný-

Dvořákova Lužanská
mše v Černošicích
V neděli 18. 8. v 18 h zazní v černošickém
kostele Nanebevzetí Panny Marie na závěr
pouti jedna z nejkrásnějších skladeb Antonína
Dvořáka – Mše D dur zvaná Lužanská pro sbor
se sólisty s doprovodem orchestru. Černošická komorní filharmonie, která bude jádrem celého ansámblu, využije štědré podpory města
Černošice k přizvání vynikajících sólových
i sborových zpěváků a hudebníků, kteří provedení dodají patřičný lesk. Přijďte se potěšit!
Václav Polívka
mi dietními kuchařkami opravdu jiná, naučí vás vybrat si
na každý den jídlo, které díky své vyváženosti posílí váš
imunitní systém, působí preventivně proti onemocnění
a pomůže vám snížit hmotnost.
Pro děti a mládež:
MORKES, Petr: Komisař Vrťapka a tajemství mahárádžova vejce – neohrožený komisař Vrťapka se vydává
po stopě zločinu, který se stane přímo v zákulisí mezinárodní soutěže kouzelníků;
ŠRUT, Pavel: Lichožrouti navždy – třetí závěrečný díl
pohádkového románu o tvorech, kteří nám kradou ponožky a dělají z párů licháče.

Prázdninový provoz knihovny
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny, během letních prázdnin bude otevírací doba knihovny: pondělí 13.00–
18.00, středa 13.00–19.00, pátek 9.00–11.30.
Od 22. 7. do 2. 8. bude knihovna z provozních důvodů
uzavřena.
Přejeme všem našim čtenářům příjemné léto.
Naše telefonní číslo: 221 982 562, knihovna @mestocernosice.cz, on-line katalog knihovny: www.naseknihovna.cz/cernosice
Šilhánková Irena

z města a okolí

Skalecká pouť
v Mníšku

Po stopách filmu Noc na Karlštejně
Chcete si zpestřit některý z prázdninových
večerů? Vypravte se třeba na hrad Karlštejn.
Každou středu v červenci a srpnu od 20 hodin tam probíhají večerní prohlídky hradu
putující po stopách slavného filmového muzikálu Zdeňka Podskalského, který se na
Karlštejně natáčel již před 40 lety. Kde se
natáčelo? Co je a není pravda? Interiér nebo
studio? A jak to vypadá dnes?
Přes den si zase můžete prohlédnout speciální výstavu kostýmů a rekvizit z muzikálu Noc na Karlštejně. I ta se koná v rámci
oslav 40. výročí legendárního filmového muzikálu. Výstava již běží a potrvá až do konce
září. Otevřena je vždy od 9.30 hodin.

Karlštejnské zločiny
v průběhu staletí
Pokud patříte spíš mezi příznivce detektivek,
budou pro vás správným tipem noční prohlídky po stopách zločinů, které se v průběhu staletí udály za zdmi hradu Karlštejna. Od
doby vlády Václava IV. přes 16. století a karlštejnskou čachtickou paní až po 20. století a jeden z největších podvodů v českých
dějinách spojený s osobou Harryho Jelínka.
Prohlídky probíhají 12. a 13. 7., 16. a 17. 8.
každých 30 minut od 19.00 do 23.00. Prohlídka trvá 60 minut.
Dana Jakešová

TRADIČNÍ SKALECKÁ POUŤ v Mníšku pod Brny letos připadá na víkend 20.–21. července. Na Skalce
se v sobotu 20. 7. bude konat slavnostní mše před
kostelíkem sv. Maří Magdalény. Pro oba dny je připraven bohatý doprovodný kulturní program.
Samozřejmě je pamatováno i na děti. Pohádku „Žabák Žak a rak Jak“ zahraje na farní zahradě
v neděli 21. července od 10 hodin dětem od tří let
Divadlo Krab. Co děti čeká? Cirkusová pohádka
o tom, jak nerozluční kamarádi žabák Žak a rak Jak
s pomocí mistra Krokodiliniho zvítězili nad nudou.
Nerozlučnou součástí představení bude živá hudba.
Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu objektu Oáza na farní zahradě.
Dana Jakešová

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích
13. 7.

Farmářské trhy

13. 7.
27. 7.

Aladinova kouzelná lampa – divadlo pro děti
Farmářské trhy s představením Trpasličí pohádka (10.00)

8.00–12.00, prostranství u vily Tišnovských,
Karlštejnská 259
16.00, Club Kino
8.00–12.00, prostranství u vily Tišnovských,
Karlštejnská 259

v okolí
10., 17., 24.
a 31. 7.
12. a 13. 7
13. 7.

Po stopách filmu Noc na Karlštejně – noční prohlídky hradu

20.00, hrad Karlštejn

Karlštejnské zločiny v průběhu staletí – tematická noční prohlídka hradu
Co věděla Klára Kovalová (a musela zemřít!) – představení, Dobřichovické
divadelní slavnosti
14. 7.
Dobrý Večer Quintet – koncert, Dobřichovické div. slavnosti
17., 18., 19. 8. Sladké tajemství – komedie, Dobřichovické div. slavnosti
20.–21. 7.
Skalecká pouť
21. 7.
Žabák Žak a rak Jak – loutkové divadélko pro děti
25.–28. 7.
Bordel na ministerstvu – divadelní komedie, Dobřichovické div. slavnosti

každých 30 min. od 19 do 23 h, hrad Karlštejn
20.30, zámek Dobřichovice
18.00, zámek Dobřichovice
20.30, zámek Dobřichovice
Mníšek pod Brdy
10.00, farní zahrada, Mníšek pod Brdy
20.30, zámek Dobřichovice

inzerce

KREJČOVSTVÍ – ANNA KÓSSIOVÁ
šití a úpravy oděvů a bytového textilu

nové tel. č.: 311 329 818
Společnost zabývající se nezávislým finančním poradenstvím,

přijme pro svoje nově otevírané klientské centrum v Černošicích:
– obchodní zástupce
– vedoucí/ho pobočky (flexibilní pracovní doba)
– osobní asistent/ku vedení (flexibilní pracovní doba)

HLEDÁM
PRONÁJEM BYTU 2+1
V ČERNOŠICÍCH, MAX. CENA 6.500 KČ/MĚSÍC.

KONTAKT 731 511 367

Kontakt: Magda Fuskova 724 689 418

Prodejna české lidové výroby
Hana Rozenská – Radotín, Vrážská 1531 (vedle nádraží)

M: (+420) 604 239 767
korinkova@rk-vsenory.cz
252 31 Všenory 505
okr. Praha-západ

Nabízíme zboží výhradně Českých výrobců
keramika l košíkařina l dřevěné hračky l ubrusy
Po-Pá 9-12, 13-17 So 9.30-11.30
tel.: 257 910 922, 603 44 99 40, www.uva.hu.cz
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