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Vítězný návrh centrálního vchodu a šaten ZŠ (strany 3–4)
Rekonstrukce ul. Dr. Janského může začít (strana 6)
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Po roce je tu opět Mariánská pouť

FOTO: ZUŠ

Kdy: 16. a 17. srpna
Kde: náves u kostela (Komenského ul.)

Jarmark, kejklíři, pohádky, klauni, houpačky, muzika hlasitá i zádumčivá, ranní
mše v kostele, to vše nás čeká opět po roce po dva letní víkendové dny. Tradiční venkovská událost z dob našich prababiček se uskuteční před kostelem Nanebevzetí Panny Marie. A opět je připraven bohatý program pro děti i dospělé.
FOTO: Dana Jakešová

-- Loňská pouť se vydařila. A letos se máte rovněž na co těšit. --

Na letošní pouť přijalo pozvání několik
skupin a souborů, které k pouti již neodmyslitelně patří. Pěvecký sbor Mifun,
taneční soubor Pramínek, Black Notes a
Dech band, country skupina Balzám, ale
také třeba šermíři z SHŠ Nevers. Sobotní
podvečer bude na podiu patřit svéráznému zpěvákovi, muzikantovi a skladateli
Xavieru Baumaxovi a skupině Vobezdud.
Na pouťové večerní zábavě to s vámi roz-

jede skupina Hwězdná pěchota. V neděli se pak můžete těšit na několik hudebních kapel a mistra světa v ovládání
bičem pana Pavla Votápka. Mariánskou
pouť zakončí koncert Černošické komorní filharmonie, která provede violoncellový a flétnový koncert Jaroslava Pelikána
a Korunovační mši C dur Wolfganga
Amadea Mozarta.
pokračování na str. 20
FOTO: Petr Králík

Oslavy 60. výročí
Základní umělecké školy
odstartují v září
V říjnu tohoto roku uplyne přesně 60 let od otevření hudební školy v Černošicích, která byla po několik generací
známa jako Lidová škola umění – „Liduška“. U této významné příležitosti se škola rozhodla uspořádat festival,
který připomene jak její historii, tak nabídne současný obrázek tvorby v základní umělecké škole a současně bude
věnován Roku české hudby.
Věříme, že budete slavit s námi! Těšíme se na Vás!
Za organizační výbor festivalu
Magdaléna Voldřichová
www.zuscernosice.cz
www.facebook.com/zuscernosice
O historii ZUŠ, programu festivalu k 60. výročí
a vystupujících najdete podrobné informace
uvnitř časopisu na stranách 16–19.

Příští veřejné zasedání zastupitelstva se koná
ve čtvrtek 11. 9.

-- Bez kolotočů by pouť nebyla poutí. --

Uzávěrka příštího čísla IL
je v pátek 15. 8.

z radnice

Umístění kontejnerů na tříděný odpad v Černošicích
Další informace k tříděnému odpadu najdete v textu na straně 7.
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z radnice

Vítězný návrh centrálního vchodu a šaten základní školy
Grido, architektura & design, s. r. o.

-- Vchod do školy dnes... --- ... a v budoucnu. --

-- Šatny dnes ... -4

-- ... a v budoucnu. --

z radnice
V minulém čísle IL jsme otiskli návrhy, které
město získalo od třech různých architektonických ateliérů na provedení přístavby pro nový
hlavní vchod a centrální šatny naší základní
školy, a také na podobu fasády po jejím plánovaném zateplení. Dnes Vám přinášíme trochu podrobnější pohled na návrh, který rada
města vybrala ke zpracování do projektové
dokumentace. Návrhy posoudila také nová
ředitelka školy s několika dalšími pracovníky
školy a nezávisle dospěli ke stejnému závěru
jako rada města a také odbor investic. Jako
nejlepší byl zvolen návrh ateliéru GRIDO Architektura & Design, který chytře postupnými stupni řeší výškový rozdíl mezi prostorem
před školou a spojovacím krčkem budov
a který je také vizuálně zajímavě provázán
s podobou budoucí sportovní haly (od stejného autora). Také z hlediska funkčního využití
(pohybu žáků uvnitř apod.) a odhadu nákladů
na stavbu byl tento návrh vyhodnocen příznivě. Na zpracování projektové dokumentace
a výkazu výměr proběhne poptávkové řízení
mezi pěti napřímo oslovenými projekčními
kancelářemi. V příštím roce předpokládáme
podání žádosti o dotaci na tuto stavbu, která
přímo souvisí s potřebným navýšením kapacity naší školy a tím splňuje podmínky nedávno ohlášených dotačních programů. Snad
budeme i tentokrát úspěšní.
Kompletní návrh ateliéru Grido včetně
průvodní zprávy je ke stažení na městském
webu v sekci Projekty/Strategické záměry/
Základní škola.
Filip Kořínek

Mobilní přepážka
VZP i na podzim
Každé druhé úterý v měsíci – 2. 9., 7. 10., 4. 11.
a 2. 12. 2014 – bude od 9 do 15 h v zasedačce
Městského úřadu Černošice fungovat „mobilní
přepážka“ Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP)
– je možné zde řešit veškerou běžnou agendu
a dotazy, pouze s výjimkou hotovostních plateb.
Magdalena Košťáková

TOHLE SI BUDETE

PAMATOVAT!

Jednou větou...
• S velkou radostí oznamuji, že se podařilo
získat dotaci jak na sportovní halu u základní
školy, tak i na vestavbu pěti nových učeben
v jejím podkroví; po dokončení projektové
dokumentace se po prázdninách pustíme
do výběru stavební firmy, s předpokladem
realizace v příštím roce. Dotace pokryje cca
70 % nákladů, zbytek ale musí doplnit město
z vlastních zdrojů.
• V příštím čísle IL přineseme informaci
o projektu „adopce sedadel“ v hledišti budoucí haly a o veřejné sbírce, které společně s podporou od významných dárců městu
umožní stavbu realizovat.
• Rada města vybrala architektonický návrh na
přístavbu centrálních šaten školy od firmy Grido
a posunula záměr do fáze zpracování dokumentace pro stavební povolení; na tento projekt budeme o dotaci teprve žádat.
• Během letošního roku splatíme dalších cca 16
milionů úvěrů z předchozích let.
• Díky úspěchu při získání dotace na halu
a půdní vestavbu je možné na příští rok až
dva připravit dokončení „velkého třesku“ –
tedy 3. část rekonstrukce komunikací; rada
města proto již zadala zakázku na dopracování projektové dokumentace na poslední
balík ulic.
• Hledáme mikrobus, který by 2x týdně za úplatu
pomohl místním seniorům s pohybem po městě.
• Na konci prázdnin, během plánované částečné
výluky ve dnech 18.-31. 8., dojde na železničním
přejezdu Kazínská k instalaci světelné varovné
tabule a realizaci varovného značení – jde o výsledek jednání města se správou drah po loňské
tragické nehodě na tomto místě.
• Došlo k vyloupení cukrárny Hájek & Hájková
v Černošicích, jedné prodejny v Dobřichovicích
a potravin Žabka v Řevnicích; díky spolupráci
s naší Městskou policií a jejímu modernímu technickému vybavení se kriminalistům podařilo pachatele do několika dní vypátrat - léto budou trávit
v chládku.
• Na náměstí Centra Vráž proběhl první ročník
snad tradičního černošického karnevalu – děkujeme organizátorům, účinkujícím i všem návštěvníkům za velmi podařenou akci.
• Z 220 žáků druhého stupně naší základní školy mělo 17 samé jedničky.

Zapamatujte si číslo naší

• Do základní školy k 1. červenci nastoupila nová
ředitelka, paní PhDr. Romana Lisnerová.

606 707 156

• Na několik odpadních kontejnerů vydalo harampádí, které postupem let zcela zaplnilo školní
půdu – s úklidem se začalo hned 1. července nejen kvůli protipožárním předpisům, ale také kvůli
projektantům, kteří si půdu potřebují zaměřit pro
půdní vestavbu pěti nových učeben.

Městské policie

Všechna stávající čísla platí i nadále.
Uložte si je do telefonu pro případ potřeby:
606 707 156, 724 060 620 (1. hlídka),
605 255 450 (2. hlídka).

• Nakonec to zatím nevyšlo s dotací na zateplení školky Karlická, budeme žádat znovu; dotace na zateplení staré budovy školy je definitivně
potvrzena.
• V neděli 7. září proběhne na tzv. hřišti Radotínská velký koncert na podporu sportovní
haly pro Černošice – zahraje řada známých
kapel včetně Xindla X a Žlutého psa; součástí akce bude i festival dobrého jídla v podání
několika renomovaných pražských kuchařů.
• Pár hodin před otevřením nového koupaliště
(biotopu) v Radotíně v posledním školním týdnu
tam žáci černošické školy absolvovali meziobecní závod v triatlonu… - černošickým, radotínským
i zbraslavským dětem blahopřejeme k vítězství
v jednotlivých kategoriích a Radotínu k hezkému
koupališti!
• Černošická čistírna v Mokropsech je na
prodej.
• Na webové stránce města byl zveřejněn tzv. klikací rozpočet, takže se můžete sami podívat do
střev městského rozpočtu, včetně skutečného plnění příjmů a výdajů za letošní rok i ten předchozí
– rozpocet.mestocernosice.cz.
• V ulici Zd. Škvora, která spojuje prostor pod
základní školou s nádražím, bude konečně vybudováno veřejné osvětlení.
• Město výměnou za „dar“ nefunkčního buldozeru Stalinec získalo pro všechny občany Černošic,
žáky školy a školek a obyvatele domova s pečovatelskou službou vstup zdarma do muzea/skanzenu Solvayovy lomy, a to až do 31. 10. 2016.
Vezměte občanku a vyražte!
• Městská policie dostane nový alkohol tester.
• Konečně se domluvilo, jak a kolik budou Vonoklasy platit Černošicím příspěvek na žáky, kteří
navštěvují naši školu; Černošice se zase zavázaly,
že jejich děti budeme přijímat tak jako doposud.
• Rada vybrala místní firmu pana Kříže, aby během prázdnin vybudovala nová parkovací místa
u školy vedle trafostanice ve Školní ulici.
• Zastupitelstvo dostalo ke schválení záměr prodeje pozemku současného úřadu a městské policie, aby se z výnosu již příští rok mohla provést
adaptace a přístavba vily Tišnovských na radnici
– pro potřeby úřadu, knihovny, policie a pošty.
• 7. července byla po jistých právních obstrukcích jiné firmy konečně podepsána smlouva na
opravu a rekonstrukci nejdelší místní ulice – ul.
Dr. Janského, na kterou město letos získalo dotaci (20 milionů Kč); práce začaly 21. července
a v několika fázích budou
pokračovat od Černošic až
k mokropeské pláži; podrobné informace o uzavírkách
a omezeních byly zveřejněny
na webu, SMSkami a dotčeným občanům doručeny přímo do schránek.
Filip Kořínek, starosta
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z radnice

Rekonstrukce ulice Dr. Janského může začít!
Zahájení rekonstrukce naší nejvytíženější místní
komunikace se zpozdilo. Důvodem byl podnět
firmy HENSTAV podaný k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Tato firma, která se
veřejné zakázky na rekonstrukci ul. Dr. Janského
ani neúčastnila si k ÚOHS stěžovala, že podmínky
při výběru zhotovitele byly diskriminační, a proto
podala návrh na vydání předběžného opatření tak,
aby ÚOHS městu zakázal uzavřít smlouvu s vybranou firmou. Město pak nemohlo po dobu 45
dnů od podání námitek smlouvu uzavřít a čekalo
na verdikt ÚOHS. Ten v poslední den lhůty návrh
firmy HENSTAV na vydání předběžného opatření
zamítl, neboť ho shledal za nedůvodný. Město tak
mohlo uzavřít smlouvu s firmou EKOSTAVBY Louny, která v rámci veřejné zakázky zvítězila.
Rekonstrukce byla zahájena již 21. 7. úpravou
odvodňovacích příkopů a čištěním propustků
v prvním úseku – mezi Vrážskou a Školní ulicí.
V celé délce tohoto úseku bude komunikace zfrézována a opraví se lokální propadlá místa. U řadových domů přibude zatravňovací dlažba a vymění
se některé obrubníky. Doba uzavírky této části uli-

Platební automat na
úřadu v Podskalské
V rámci zlepšování služeb úřadu pro veřejnost
bylo už v loňském roce navrženo pořízení
platebního automatu pro placení správních
poplatků na pracovišti Podskalská. Počátkem
léta 2013 probíhala intenzivní jednání, bohužel díky povodni a likvidaci jejích následků nebyl nápad realizován. Záměr pořízení automatu v letošním roce byl předběžně akceptován
schválením rozpočtu města, kde na něj bylo
rezervováno cca 600 tisíc korun. Náklady
na pořízení automatu jsou jednak na vlastní
přístroj a také na software pro propojení do
účetnictví.
Nyní se rada města naším nápadem opakovaně zabývala a schválila vypsání veřejné
zakázky. V současné době pracujeme na vytvoření zadávací dokumentace pro veřejnou
zakázku a vlastní realizaci automatu předpokládáme na podzim letošního roku.
Automat bude sloužit především pro platby správních poplatků. Pořízením automatu
město jako kompenzaci za vstupní náklady
ušetří minimálně 150 tis. korun ročně na tisku
papírových stvrzenek, které v současné době
pokladna využívá. Platby realizované prostřednictvím automatu budou propojeny rovnou do
účetnictví. Provozem platebního automatu
také předejdeme situacím, kdy při nepřítomnosti obou pokladních (povinná přestávka
v době neobsazení obou pokladních míst,
problém v dopravě, náhlé onemocnění) nelze
poplatek zaplatit, případně se tvoří v pokladně
fronty. Zkušenosti z magistrátu hlavního města, kde platební automaty již několik let mají,
ukazují, že platební automaty jsou využívány
a klienty kladně hodnoceny.
Na základě opakovaných požadavků občanů také připravujeme zavedení možnosti
platit větší platby platebními kartami, a to na
hlavních pokladnách v Podskalské a v Černošicích v budově úřadu v Riegrově ulici.
Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru
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ce je limitována začátkem školního roku. Postupně se přidá i uzavírka navazující etapy – od Školní
ulice po železniční přejezd u ul. K Lesíku. Ta bude
trvat maximálně do 15. září a provádění prací zde
bude velmi podobné prvnímu úseku.
Nejnáročnější úsek
Od 1. září dojde zároveň k uzavírce úseku mezi
Srbskou ulicí a Masopustním náměstním. Rekonstrukce v tomto místě bude z celé ulice technicky
a časově nejnáročnější. Bude se zde stavět zcela nová dešťová kanalizace, rozšíří se chodník,
kompletně se vymění konstrukční vrstvy a přibude
nová autobusová zastávka u pekárny. Provoz v křižovatce u pekárny zpomalí zvýšená žulová plocha
(stejná jako u kostela v Komenského ulici) a ulice
dostane nový asfaltový povrch.
Na tuto etapu bude navazovat rekonstrukce
úseku od Masopustního náměstí k Rumunské
ulici. V tomto místě, stejně jako v posledním úseku vedoucímu k městské pláži, budou kompletně vyměněny konstrukční vrstvy a nový asfaltový
koberec.
Úsek

Časové období
uzavírky
21. 7. – 27. 7.

Vrážská – Školní

Školní – K Lesíku

27. 7. – 31. 8.

5. 8. – 14. 9.

Srbská
1. 8. – 15. 10.
– Masopustní
náměstí
– dešť. kanalizace

Rumunská
– městská pláž
Masopustní nám.
– Rumunská

Dopravní omezení
Uzavírka ulice si vyžádá řadu dopravních omezení nejen v opravovaných úsecích. Na objízdných trasách dojde ke změně dopravního režimu
tak, aby ulicemi mohl projíždět autobus.
Nejrozsáhlejší dopravní opatření bude v Kladenské ulici a v ul. Pod Višňovkou. V obou ulicích
bude zakázáno stání vozidel v obou směrech a ulice budou označeny jako hlavní. Ulice Pod Višňovkou bude v úseku od Slunečné po ul. K Višňovce
zjednosměrněna.
Změna se dotkne i trasy okružní autobusové linky č. 415, jak je podrobněji uvedeno v následující
tabulce, kde jsou uvedeny předpokládané termíny rekonstrukce po jednotlivých úsecích. Termíny
jsou orientační a mohou se v závislosti na postupu
prací upravovat.
Rekonstrukce ulice by měla být, budou-li dobré
klimatické podmínky, dokončena do konce letošního roku. O dalším postupu prací a případných
úpravách dílčích termínů Vás budeme v následujících číslech IL informovat.

Objízdná trasa
pro autobus č. 415
Provoz autobusu po stávající
trase (pro ostatní provoz úsek
uzavřen)
Pod Višňovkou, K Lesíku,
Kladenská, Vrážská

Do 31. 8. stejně jako výše
a od 1. 9 ul. Pod Višňovkou,
K Lesíku, Školní a zpět
na Dr. Janského
Do 31. 8. stejně jako výše,
od 1. 9. Pod Višňovkou,
K Lesíku, Školní a zpět
na Dr. Janského, od 15. 9.
Pod Višňovkou a dále po
stávající trase Dr. Janského

1. 9. – 15. 10.
Pod Višňovkou, K Lesíku
16. 10. – 30. 11. a zpět na Dr. Janského

Jiří Jiránek
vedoucí odboru investic

Rušené a dočasné zastávky
linky 415
Všechny zastávky v provozu.
Zastávka u Kamenného mostu
přesunuta na začátek ul.
Pod Višňovkou, zastávka u vlak.
Stanice Mokropsy přesunuta
do ul. K Lesíku, zastávka
u dětské ordinace zrušena
Zastávka u Kamenného mostu
přesunuta na začátek ul.
Pod Višňovkou, zastávka u vlak.
Stanice Mokropsy přesunuta
do ul. K Lesíku
Zastávka u Kamenného mostu
přesunuta na začátek ul.
Pod Višňovkou, zastávka u vlak.
stanice Mokropsy přesunuta
do ul. K Lesíku do 15.9., poté
provoz ul. Pod Višňovkou
a Dr. Janského s obnovením
zastávky u nádraží
Zastávka u Kamenného mostu
přesunuta na začátek ul.
Pod Višňovkou

AKCE KONTEJNERY PODZIM 2014
27. 9. od 8.00 – 12.00
Mokropeská (roh na Višňovce) n Vráž (samoobsluha u trafiky) n U Mašitů n Mokropsy (Šeříková)

4. 10. od 8.00 – 12.00
Mokropsy (Dr. Janského) n Černošice (Libušina) n Černošice (Karlická) n Černošice (u kostela)

11. 10. od 8.00 – 12.00
Černošice (Poštovní) n Mokropsy (u pekárny) n Vráž (Husova – Majakovského)
n Vráž (Slunečná – u kontejnerů na plasty)

18. 10. od 8.00 – 12.00
Vráž (Dobřichovická – u trafostanice) n Karlštejnská (u trafostanice)
n Černošice (Radotínská – Sadová) n Černošice (v Kosině)

25. 10. od 8.00 – 12.00
Chatové osady n Na Vírku n Na Drahách (u hřiště) n V Habřinách n V Lavičkách
Co do kontejnerů nepatří:
Sklo, plasty, papír, železný šrot (lze odevzdat hasičům Mokropsy, nebo do TS), lednice, veškerý
elektroodpad = nebezpečný odpad (zdarma do TS), barvy, ředidla a jiné chemikálie (zdarma do TS),
bioodpad (větve, tráva apod. se sváží každou středu z hnědých nádob určených na bioodpad).
Prosíme občany, aby dbali pokynů obsluhy kontejnerů, odpad ukládali pouze do kontejnerů
a neznečišťovali okolí.

z radnice

Nová kontejnerová stání na tříděný odpad
Od 1. 7. máme v provozu další dvě kontejnerová
stání na tříděný odpad v ulici Měsíční a v ulici
Myslbekova. Na každém stání jsou umístěny dva
kontejnery na plast, jeden na papír a jeden na
tetrapaky.
Zvýšení počtu kontejnerových stání v oblasti
Vráže by mělo odlehčit neustálému problému
přeplněnosti kontejnerů v ulici Smetanova.
Přidáním dvou dalších kontejnerů na plast dochází i k posílení kontejnerového stání u Penny
marketu.
Na mapě na str. 3 je přesné rozložení kontejnerových stání po městě. Z původních 16 stání
jsme tento počet navýšili na 18.
Vývoz kontejnerů na tříděný odpad probíhá
vždy v těchto dnech:
•
Plasty – pondělí a čtvrtek
•
Papír – pondělí, středa, pátek

•
•

Sklo bílé i barevné – 1x za 14 dní
Tetrapaky – 1x měsíčně

Biodpad a elektroodpad v areálu Technických služeb
Připomínáme občanům, že biodpad, elektroodpad (pračky, myčky, lednice, televizory, počítače apod.) a nebezpečné odpady mohou odkládat
zdarma ve sběrném místě v areálu Technických
služeb ve dnech:
pondělí a středa 7.00 - 17.00
sobota
8.00 – 12.00
K odložení drobného elektroodpadu lze využít
také červené kontejnery umístěné v ulici Poštovní (před budovou pošty) a v ulici K Lesíku (před
školní jídelnou).
K odkládání nepotřebného textilu nám slouží
kontejnery umístěné v Topolské ulici (před areálem technických služeb), v Poštovní ulici (před

budovou pošty) a ve Vrážské ulici (vedle DPS).
Velkoobjemový odpad (nábytek, postele, koberce, lina, sedací soupravy apod.) se sváží 2x
ročně, a to bezplatně vždy na jaře a na podzim.
Nyní připravujeme akci velkoobjemové kontejnery podzim 2014. Kontejnery budeme přistavovat
po dobu pěti týdnů.
Renáta Petelíková, technické služby

Omezený provoz kanceláří
technických služeb
Upozorňujeme občany, že z důvodu pokládky nové podlahy bude v měsících červenci
a srpnu 2014 omezen provoz v kancelářích
technických služeb. Za vzniklé problémy se
předem omlouváme.
Bližší informace na tel. číslech 251 641
183, 724 126 770.
Renáta Petelíková

Buldozer Stalinec se stěhuje do skanzenu Solvayovy lomy
- zveme vás na prohlídku!

FOTO: MěÚ Černošice

Co se starým nepotřebným buldozerem? Zlikvidovat
a prodat ho za cenu šrotu? Anebo ho zachovat pro příští
generace jako technickou památku? Po zralých úvahách
byla zvolena druhá možnost.
Už jako letitý zakoupilo město Černošice buldozer Stalinec v roce 1993.
Sloužil na skládce U Dubu až do jejího uzavření v roce 1995. Poté našel
uplatnění již jen dvakrát. Při povodni v roce 2002 a v roce 2011 při úpravě pozemku vedle čističky odpadních vod v ulici Radotínská. Jiné využití
pro tento stroj město nenašlo, a proto se ho rozhodlo vyřadit.
Namísto klasické likvidace se město rozhodlo pro jeho zachování
coby technické památky. Buldozer převzala Společnost Barbora z. s.,
která jako nezisková organizace provozuje skanzen Solvayovy lomy.
Jedná se o muzeum těžby a dopravy vápence v Českém Krasu nacházející se mezi obcemi Svatý Jan pod Skalou, Bubovice a Loděnice.
Přemístění stroje zajistila společnost na své náklady a jako kompenzaci nabídla možnost bezplatného vstupu do skanzenu Solvayovy
lomy až do 30. 10. 2016 pro občany města Černošice, žáky základní školy a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Černošice, a obyvatele domu s pečovatelskou službou.
Prohlídka skanzenu Solvayovy lomy určitě stojí za to a při pohledu
na náš stařičký Stalinec nás jistě bude hřát, že jsme tímto krokem přispěli dobré věci.
Co jsou Solvayovy lomy
Skanzen Solvayovy lomy je muzeum ve volné přírodě. Tvoří jej několik
objektů - bývalých provozních a technologických budov a rekonstruovaná úzkorozchodná lomová dráha. Budovy se zbytky technologických
zařízení se nalézají ve zrušeném vápencovém lomu Paraple, v překrásné krajině Českého krasu, nedaleko cesty ze Sv. Jana pod Skalou
na Karlštejn. Návštěvník může během otevírací doby skanzenu volně procházet po vyznačených stezkách a podle názorných informačních tabulí
získat představu o způsobu těžby, dopravy a zpracování vápence.
Otevírací doba - časy označují začátky prohlídek
KVĚTEN–ČERVEN ČERVENEC–SRPEN
PONDĚLÍ

zavřeno

zavřeno

ZÁŘÍ–ŘÍJEN
zavřeno

11.00 - 12.30 - 14.00 jen objednané
- 15.30
skupiny, viz web

LISTOPAD–DUBEN
zavřeno

ÚTERÝ–PÁTEK

jen objednané
skupiny, viz web

zavřeno

SOBOTA

11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 - 15.00 16.00 - 17.00

11.00 - 12.00
- 13.00 - 14.00 15.00 - 16.00

zavřeno

NEDĚLE
A STÁTNÍ
SVÁTKY

11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 - 15.00 16.00

11.00 - 12.00
- 13.00 - 14.00 15.00

zavřeno

-- Vysloužilý buldozer bude technickou památkou. --

Nedílnou součástí je i trvalá expozice Historie těžby a dopravy vápence v Českém krasu, umístěná v budově bývalých kanceláří a skladů.
Představuje se tu sbírka, vztahující se k těžbě jak lomové, tak i důlní.
Kromě drobných exponátů jako lampy nebo sbíječky jsou v krytých
prostorách umístěny i ukázky vozíků a příslušenství lanové dráhy a část
vozů lomové úzkokolejné železnice. Pravděpodobně největší zajímavostí skanzenu je rekonstruovaná polní lomová dráha s rozchodem 600
mm, představující názornou ukázku dopravy suroviny ve výklopných vozících tažených dieselovou lokomotivou.
Více informací na www.solvayovylomy.cz, objednání skupin na tel.
603 519 739.
Renáta Petelíková, vedoucí odboru technických služeb

Představení subjektů, které
kandidují do zastupitelstva
města Černošice
V říjnu 2014 nás čekají komunální volby. V Informačním listu – září
2014 proto nabízíme volebním subjektům možnost představit se voličům. Každá volební strana/sdružení může využít 1/4 strany A4,
černobíle. Tyto prezentace budou umístěny v redakční části IL. Text
zašlete na e-mail: redakce@mestocernosice.cz do uzávěrky IL září,
tj. pátku 15. 8. 2014.
Redakce IL
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z radnice

K navýšení kapacity ve školkách zřizovaných městem
V červnovém vydání IL jsme informovali o přijímacím řízení do městských mateřských školek,
ve kterém překvapivě letos nezbyla místa dokonce ani na 10 dětí, kterým k 1. září budou čtyři
roky. Přestože největší vlna tzv. baby boomu již
pomalu odeznívá, situací zamával nebývale vysoký počet přihlášek od předškoláků, kteří mají
díky kritériu věku přijetí prakticky jisté. O další
rok později (od září 2016) už bude k dispozici
zhruba o 50 míst více, protože více dětí bude
odcházet do školy.
Vzhledem k velkému počtu odmítnutých dětí
jsme avizovali, že hledáme řešení, jak počet míst
pro školní rok 2014/15 ještě aspoň dočasně
navýšit. Uvažovali jsme o zřízení jedné třídy lesní
školky se zázemím ve velké a světlé suterénní
místnosti nové školky Barevný ostrov. Tento zá-

měr bohužel z bezpečnostních důvodů neprošel, narazili jsme na přísné požární předpisy.
Vytvořit zázemí pro lesní školku - například výstavbou velkého stanu na zahradě školy – není
možné ani kvůli nevhodnému terénu, ani hygienickým nárokům na kapacitu zahrady.
Zvažovali jsme také dočasný pronájem obytných kontejnerů a měli jsme pro ně již vytipovaná možná místa, ale po prověření hygienických
a bezpečnostních požadavků se ukázalo, že jejich standardní podoba není vyhovující, a výroba
na zakázku by nás přišla skoro stejně jako trvalá
stavba.
Kromě lesní školky a kontejnerů jsme ještě
prověřovali možnost zřídit detašované pracoviště školky v jedné soukromé vile, nicméně jsme
nakonec nezískali souhlas majitelky, která si ne-

přála v nově zrekonstruované budově stavební
úpravy, bez nichž by provoz městské školky neschválila opět hygienická stanice.
Požádali jsme ředitelky školek, aby oslovily
rodiče zmíněných deseti čtyřletých dětí. Podle
našich informací se téměř pro všechny z nich již
našlo uspokojivé řešení. Samozřejmě bychom
rádi výhledově zajistili školky i pro tříleté, ale
v současné době to je nad možnosti města.
Pro školní rok 2014/15 se tedy kapacitu
městem zřizovaných školek navýšit nepodařilo,
i nadále však hledáme řešení, jak situaci zlepšit.
Podle posledních informací bude v příštím roce
na navýšení kapacit v mateřských školkách možnost požádat o státní a evropské dotace.
Lenka Kalousková, členka rady města
Lenka.Kalouskova@mestocernosice.cz

z vašich reakcí

O něco zelenější varianta
Níže uvedené prosím chápejte jako nesmělý příspěvek do diskuse a pokus přivandrovalce navrhnout takové řešení problematiky přejezdů, které s ohledem na stávající možnosti napáchá co nejméně škod.
Přeložku II/115 lze provést i tak, aby byla co nejmenším zásahem
do krajiny města i do života obyvatel: od přejezdu Radotínská vést silnici
těsně podél trati v postupně se svažujícím zářezu až na úroveň „rohu“
ulice Sadová. Zde mírným „esíčkem“ podejít trať a dál pokračovat
po pravé straně trati kolem Penny Marketu. V úseku mezi stávajícím přejezdem a vyústěním podjezdu u Penny zářez zakrýt vhodnou konstrukcí,
která bude umožňovat zatravnění své svrchní plochy. Nebude tedy realizován tunel, ale zelený tubus, „skoro tunel“, který výrazně sníží hlučnost
i estetický zásah do krajiny. Radotínskou a Sadovou bude možno napojit
na páteřní komunikaci hned za vyústěním podjezdu v prostoru stávající proluky v „rohu“ ulice Sadová, případně se lze spokojit s napojením
na hlavní křižovatce u Penny Marketu.
Přejezd Kazínská lze s ohledem na jeho dopravní význam zachovat,
intenzita dopravy je zde minimální a přejezd má význam jako spojnice
dvou částí města v jeho přirozeném centru. Argument SŽDC, že přejezd
je „nenormový“ lze řešit takto:
1) Odstranit dělení nástupiště přejezdem. Přejezd dělí pouze berounské nástupiště. Toto lze ve směru od přejezdu na Beroun zrušit
a o odpovídající délku prodloužit na druhé straně v prostoru zrušeného
přejezdu Radotínská. (Nebo naopak zrušit úsek mezi přejezdy a nástupiště „protáhnout“ ve směru na Beroun.)
2) Zvýšit vzdálenost hrany přejezdu od křižovatky. V prostoru mezi
přejezdem a Vrážskou (cca 7-8 m široký) výjezd z přejezdu stočit doleva
(přes zrušené nástupiště), vést několik metrů paralelně s Vrážskou a napojit na křižovatce přímo proti Karlštejnské.
ILUSTRAČNÍ FOTO: Petr Kubín

-- Může být přejezd do Kazínské zachován? --
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3) Vzdálenost hrany přejezdu od křižovatky Kazínské a Zdeňka Lhoty
lze v krajním případě (absurdistán) řešit formálně: založit např. občanské
sdružení obyvatel Kazínské, Kazínskou převést na toto o. s. a opatřit
na vjezdu závorou. Tím se z Kazínské stává účelová komunikace uvniř
uzavřeného areálu a vyústění účelové komunikace na jinou pozemní komunikaci není křižovatkou.
Prodloužení ulice Zdeňka Lhoty tím pádem nebude nutné, bude
možno zachovat jak původní nádražní budovu, tak stávající zeleň u trati
a na zahrádce Monopolu.
Jan Otava
Především bych rád poděkoval panu Otavovi za zájem o problematiku rekonstrukce tratě. Je určitě dobře, že tato otázka je veřejně
diskutována.
Chtěl bych znovu ujistit, že zájmem vedení města je takové provedení
rekonstrukce, které bude pro město co nejcitlivější, nejméně naruší ráz
města a nestane se berlínskou zdí dělící vizuálně i dopravně město.
Pokud jde o vedení trasy mimoúrovňového křížení silnice II/115 a železnice, nepřinesla by trasa navrhovaná panem Otavou nic zásadně nového, neboť v nejproblematičtějším úseku (tzn. cca od hrany hřbitova
ke stávajícímu přejezdu Radotínská) by vedla stejně jako trasa dosud
navrhovaná ze strany investora. Bohužel nevím o žádné variantě mimoúrovňového křížení silnice II/115 a železnice (s výjimkou výstavby
tunelu), která by byla technicky realizovatelná, umožnila napojení místních komunikací a nevedla výše zmíněným problematickým úsekem.
Požadavek na zakrytí přeložky silnice II/115 zeleným tubusem či jiným
esteticky a funkčně vhodným způsobem byl ze strany města již vznesen. Investor se k němu zatím bohužel staví dost odmítavě. Stavba mimoúrovňového křížení železnice a přeložky silnice musí splnit veškeré
zákonné normy, zejména hlukové. Pokud je nesplní, tak provedena
nebude.
Pokud jde o zachování přejezdu Kazínská, ze strany investora zatím
jasně zaznělo, že tento přejezd je tzv. nenormový a že musí být zrušen,
má-li investor jakýmkoli způsobem zasáhnout do zastávky Černošice.
Myslím, že zachování přejezdu Kazínská by bylo určitě dobré, nicméně
s ohledem na požadovanou délku nástupiště 200 metrů je patrně nemožné dosáhnout takového umístění nástupiště směr Beroun, aby nedocházelo k dělení nástupiště přejezdem Kazínská. Otázku možného
přesunu nástupiště směr Beroun za účelem zachování přejezdu Kazínská si ještě město nechává prověřovat. Nebude-li zachování přejezdu
Kazínská možné, požaduje město jiné, než dosud navrhované provedení podchodu, a to tak, aby tento podchod byl co nejmenší možnou
bariérou.
K důkladnému prověření dosud investorem předložených návrhů, jakož i k prověření možných variant řešení, které budou realizovatelné,
funkční a vůči investorovi prosaditelné, město zaangažovalo Ing. arch.
Ivana Lejčara.
Šimon Hradilek, člen rady města

z radnice

Z 123. jednání Rady města Černošice (16. 6. 2014)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• konstatuje, že zastupitelstvo města na svém 25.
jednání konaném dne 10. 7. 2013, usnesením č.
Z/25/6/2013 vybralo spol. Jestico Whiles, jako
zpracovatele projektové dokumentace na akci stavební úpravy a přístavbu vily Tišnovských k novému
využití jako městského úřadu, knihovny, městské
policie a České pošty; součástí předložené nabídky bylo i zpracování prováděcí dokumentace za
500.000 Kč s DPH; souhlasí na podkladě uvedeného usnesení s uzavřením smlouvy o dílo se společností Jestico Whiles na zpracování prováděcí
dokumentace na akci stavební úpravy a přístavbu
vily Tišnovských k novému využití jako městského
úřadu, knihovny, městské policie a České pošty
za 500.000 Kč s DPH;
• souhlasí se záměrem vypůjčit části pozemků PK
118/1, 118/2 a 195/2 ve Vrážské ulici pro provádění plánované stavby „II/115, oprava mostu ev. č.
115-008 v Černošicích po povodni 2013“;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu hřiště v Husově ulici za účelem výuky jízdy na in-line bruslích
na jednu hodinu týdně v ceně 100 Kč/hod.;
• bere na vědomí informace o veřejné zakázce na
dodavatele stavby „Výměna termostatických ventilů v ZŠ Černošice - Mokropsy“; souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti S.V.A.,
spol. s r. o. na realizaci této akce za celkovou cenu
402.930 Kč vč. DPH; rozhoduje na základě doporučení hodnotící komise o vyloučení uchazeče,
který podal nabídku s pořadovým č. 3 z veřejné
zakázky z důvodu nesplnění požadavků zadavatele
v zadávacích podmínkách;
• souhlasí s připojením města Řevnice, obce Všenory, Lety, Srbsko a Hlásná Třebaň pro nákup
komodit na Českomoravské komoditní burze Kladno a s tím, aby město Černošice vystupovalo jako
centrální zadavatel při tomto společném nákupu
elektrické energie a zemního plynu i pro jím zřízené
organizace a další subjekty (MŠ, ZŠ, ZUŠ, Aquaconsult, EKOS); bere na vědomí, že při nákupu
komodit na burze činí obchodní poplatek burzy 0,8
% z objemu zprostředkovaných obchodů, poplatek
Dohodci (firma Prospeksa) činí 0,7 % z objemu
zprostředkovaných obchodů a tyto náklady uhradí
poměrem každý z veřejných zadavatelů;
• bere na vědomí informace o veřejné zakázce na
dodavatele stavby „ZŠ Černošice - Mokropsy, rozšíření kapacity školní kuchyně“; souhlasí s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti InterGast,
a. s. na tuto akci za celkovou cenu 1.294.483,10
Kč vč. DPH;
• souhlasí s uzavřením dodatku č. 002 k pojistné
smlouvě pro pojištění odpovědnosti zaměstnance
za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu
povolání s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou,
a. s., který upravuje počet zaměstnanců a v souvislosti s tím i výši roční částky za pojištění (nově od
června 2014 26.010 Kč).

ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje darovací smlouvu mezi městem a light
Q s. r. o. o darování 4 ks vysoušečů;
• schvaluje darovací smlouvu mezi městem Černošice a Softel Consulting, s. r. o. o darování částky
16.500 Kč městu na nákup dopravních zrcadel;
• schvaluje kupní smlouvu na nákup nového vozu
Škoda YETI pro odbor životního prostředí s firmou
FEMAT Radotín s. r. o. za 329.835 Kč bez DPH;
• schvaluje darovací smlouvu mezi městem Černošice a TESLA LIGHTING s. r. o. o poskytnutí daru
- svítilny Stream Light LED ATEX v hodnotě 4.550
Kč a částky 12.500 Kč určené na nákup 5 ks odpadkových košů na veřejná prostranství;
• schvaluje 1) výzvu k veřejné zakázce „Profesní
vzdělávání celého pracovního týmu OSPOD Černošice“, 2) zadání veřejné zakázky „Profesní vzdělávání celého pracovního týmu OSPOD Černošice“, zadávané na přímo, dle vnitřního předpisu č.
5 - Zadávání veřejných zakázek, bodu 4.1;
• schvaluje 1) výzvu k veřejné zakázce „Supervize
jako prevence syndromu vyhoření a podpora pracovního týmu OSPOD“, 2) zadání veřejné zakázky „Supervize jako prevence syndromu vyhoření
a podpora pracovního týmu OSPOD“, zadávané
na přímo, dle vnitřního předpisu č. 5 - Zadávání
veřejných zakázek, bodu 4.1.
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice souhlasí s poskytnutím
daru ve výši 5.000 Kč z fondu starosty jako příspěvek na Černošický karneval konaný 27. 6. 2014
v centru Vráž.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice:
• bere na vědomí výpověď z pracovního poměru
podanou dopisem ze dne 26. 5. 2014 Mgr. Jitkou
Kahounovou, pověřenou řízením Základní školy
Černošice, okres Praha-západ s tím, že její pracovní poměr skončí ke dni 31. 7. 2014; stanovuje
plat PhDr. Romaně Lisnerové, ředitelce Základní
školy Černošice, okres Praha-západ s účinností od
1. 7. 2014 v souladu s nařízením vlády 564/2006
Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, ve výši dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;
• schvaluje 1) odkupní smlouvu na prodej rádia Panasonic J. Louškovi, 2) odkupní smlouvu na prodej motorkářského obleku (komplet)
J. Novotné;
• souhlasí s prodejem majetku SHŠ Alotrium;
schvaluje odkupní smlouvu na prodej 2 ks reproboxu a 1 ks mixážního pultu SHŠ Alotrium;
• ruší veřejnou zakázku na xeroxový papír pro město Černošice.

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Rada města Černošice schvaluje Memorandum
o podpoře a spolupráci v rámci projektu „Interaktivní
nástroje a metody pro identifikaci a analýzu hodnot
a problémů pro územně analytické podklady“ mezi
městem a Českou zemědělskou univerzitou v Praze.
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
Rada města Černošice souhlasí s vybudováním nového kontejnerového stání v ulici Měsíční, Myslbekova
a s navýšením počtu kontejnerů u Penny marketu.
DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ
Rada města Černošice:
• souhlasí s příspěvkem městu Dobřichovice
15.000 Kč na pokrytí nákladů s organizací Královského průvodu;
• bere na vědomí zprávu a doporučení hodnotící
komise pro veřejnou zakázku „Dozor v oblasti prevence rizik BOZP a PO“; rozhoduje o výběru nabídky uchazeče CIVOP s. r. o., IČ: 48115398 za
celkovou nabídkovou cenu 93.600 Kč bez DPH
jako nejvhodnější;
• schvaluje smlouvu o dílo se společností FLEXI PROJEKT, s. r. o., zastoupenou Danielem
Křenkem, jakožto zhotovitelem, v rámci projektu
CZ.1.02/4.1.00/14.23804 „Zkvalitnění nakládání
s velkoobjemovým komunálním odpadem a bioodpadem v chatových osadách v Černošicích“ za
30.000 Kč + 3,5 % z poskytnuté dotace;
• přijímá nabídku Ing. arch. Ivana Lejčara na konzultace v záležitosti rekonstrukce železničních zastávek v Černošicích za cenu 14.520 Kč s DPH;
pověřuje Ing. arch. Ivana Lejčara zastupováním
města Černošice v komunikaci s investorem, projekční firmou a dalšími příslušnými subjekty;
• souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene-služebnosti inženýrské sítě mezi městem
Černošice (oprávněný) a majiteli pozemku (povinní) parc. č. 2657/10 v obci a k. ú. Černošice,
pozemek Pod školou, pro stavbu kanalizačního
sběrače. Právo služebnosti inženýrské sítě bude
zřízeno bezúplatně; doporučuje zastupitelstvu
města projednat a schválit smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě;
• bere na vědomí žádost D. Pavlíčkové o umístění reklamních cedulí svého obchodu Dani Decor;
souhlasí s umístěním 4 pevných reklamních (směrových) tabulí na sloupech veřejného osvětlení podél ulice Vrážská upozorňujících na provozovnu
Dani Decor se sídlem Mokropeská 2026 v Černošicích v souladu s nařízením města Černošice
č.1/2013;
• schvaluje nákup xeroxového papíru dle zaslané
nabídky od dodavatele Kodex-Hořovice, a. s.
Zkrácené verze zápisů schůzí rady města
a zastupitelstva připravila
Dana Jakešová, editorka IL.

Z 124. mimořádného jednání Rady města Černošice (27. 6. 2014)
Rada města Černošice:
• souhlasí s prodejem vozu Avia 31 T - nosič
kontejnerů firmě Autodoprava Karel Pešata, IČ
43040675 za nabídnutou cenu 45.000 Kč vč.
DPH; schvaluje kupní smlouvu na prodej vozu
Avia 31 T;
• ruší bod I. a II. usnesení č. R/119/20/2014
ze dne 19. 5. 2014 o výběru nejvhodnější na-

bídky na pokládku podlahy v budově Technických služeb; bere na vědomí nové nabídky
na provedení pokládky nové podlahy v budově
technických služeb; souhlasí s výběrem nejvýhodnější nabídky firmy Efekt Carpet s. r. o.,
IČ 64582744 za maximální předpokládanou
cenu 136.217,23 Kč vč. DPH.

Plná znění zápisů najdete na webu města: http://
www.mestocernosice.cz/mesto/mesto–cernosice/
vedeni–mesta/. K nahlédnutí jsou rovněž na městském úřadu u pí Magdaleny Košťákové. V případě
zájmu je možné získat kopii zápisu. Cena je 2 Kč za
stránku (dle ceníku za poskytování informací).
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Představujeme černošické obchody a služby – „dům a stavba“
FOTO: IBS-ROKAL

AA Antén servis Urbánek
Jedličkovy Lázně 1484, Černošice
Tel.: 603 426 831
E-mail: antenyurbanek@seznam.cz
Prodej a montáž TV a SAT antén

Instalatérství Piksa
Kollárova 1365, Černošice
Tel.: 774 521 202
Instalatérské potřeby, instalatérské a topenářské práce

Instalatérství Brabec
-- Obchodně-bytový komplex Centrum Vráž --

IBS-ROKAL
www.centrum-cernosice.cz
Centrum Vráž, Táborská 2025, Černošice
Tel.: 251 643 530, 604 363 481
E-mail: info@ibs-rokal.cz
Společnost IBS-ROKAL, s. r. o. se specializuje na výstavbu nadstandardních bytů na Praze-západ. V Černošicích jsme postavili náměstí s obchodně-bytovým komplexem CENTRUM VRÁŽ a bytový dům se zahradou
TERASY ČERNOŠICE v ulici Táborská. V lokalitě připravujeme další nový
projekt dvou viladomů.

www.instalateri-brabec.cz
Dr. Janského 325, Černošice
Tel.: 251 641 465, 602 350 295
Provozní doba: Pá 8.00-12.00 a 13.00-17.00, So 8.00-11.00
Instalatérské potřeby, instalatérské a topenářské práce

Interiéry Beran
www.kuchyne-beran.cz
Dr. Janského 1088, Černošice
Tel.: 603 375 353
E-mail: kuchyne.beran@atlas.cz
Provozní doba: Po-Pá 9.00-17.00
Výroba interiérového nábytku, kuchyní, pokládka podlah a zakázková
výroba.

Rokal Praha a. s. – prodejna stavebnin

Karel Pešata – kontejnerová doprava, zemní práce

www.rokal.cz
Radotínská 30, Černošice
Tel.: 251 642 529
E-mail: panek@rokal.cz
Provozní doba: Po-Pá 7.00-16.00, So 8.00-12.00

Karlštejnská 1510, Černošice
Tel.: 737 880 333

Vladimír Bláha – štukatérské práce
Kazínská 69, Černošice
Tel.: 606 814 859
E-mail: vladablaha@seznam.cz

Alan Bíl - stavby, rekonstrukce
Arbesova 860, Černošice
Tel.: 603 162 946
Email: alan.bil@seznam.cz
• Kompletní zednické a obkladačské práce
• Základové desky, hrubé stavby
• Rekonstrukce objektů, bytových jader, koupelen
• Zateplování + omítka systémem Stomix
• Sádrokartonářské práce
• Kompletní stavební práce pro bazény
•	Ploty, zámkové dlažby, chodníky, terasy (KB Blok, lícové zdivo, Klinker,
Ströher, Semmelrock)
• Půdní vestavby
•	Prodej obkladů a dlažeb – keramické, betonové, plovoucí a dřevěné
podlahy
„BÍL – dobrá práce je náš cíl“

GRIDO, ARCHITEKTURA A DESIGN, s. r. o.
www.grido.cz
Karlická 1493, Černošice
Tel.: 602 249 181
E-mail: gromski@grido.cz
Ateliér Grido byl založen v roce 1999 a od té doby pokrývá svou činností
široké spektrum zakázek, od designu nábytku až po spolupráci při developingu větších územních celků. Především se zabývá návrhy rodinných
domů, polyfunkčních budov, škol, náměstí a obchodních komplexů. Ateliér nabízí kompletní profesní činnost v celém rozsahu – od přípravy projektu až po realizaci zakázky.
Po 15 letech zkušeností spolupracujeme s kvalitním profesním týmem odborníků ve všech oblastech projektování. Jsme autorským ateliérem, jehož
zakladatelem je Ing. arch. Peter Sticzay – Gromski (nositel ocenění Dušana Jurkoviča 2007), který žije v Černošicích, kde bylo také dle jeho návrhu
zrealizováno několik rodinných domů (Kladenská, V Horce, Berounská,
Karlická), viladomy na Vráži, bytový dům Táborská a v neposlední řadě
také přístavba základní školy.

Instalatérství Nikolský
Nymburská 391, Černošice
Tel.: 603 444 823, 251 643 266
•	Rekonstrukce koupelen, staré vodoinstalace, kanalizace – odpadů
• Nové instalace dle projektu
•	Výměny boilerů včetně dodání domácích vodáren, sacích košů, připojení praček, myček
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Upozorňujeme, že se nejedná o redakční materiály. Autory představení
jsou jednotlivé politické strany a sdružení. Další volební strany a sdružení
své možnosti dodat 1/2 A4 do tohoto čísla IL nevyužily.

slušně a věcně

NEZÁVISLÍ PRO ČERNOŠICE

2010 • Před čtyřmi lety jsme se rozhodli kandidovat ve volbách, protože jsme nechtěli jen sedět s rukama v klíně a kritizovat.

• Chtěli jsme prosadit informační otevřenost města, nasměrování investic do základní infrastruktury, efektivní využívání prostředků
města a zodpovědnou rozpočtovou politiku, veřejné zakázky na internetu, využívání dotací pro smysluplné a životaschopné projekty, nerozšiřování zastavitelného území města a konstruktivní a férové jednání s vlastníky pozemků v lokalitě pod mokropeskou
školou tak, aby město získalo odpovídající plochu pro zázemí školy a „nekomerční a nebytové“ centrum města.
• Věříme, že i naším přispěním a účastí v zastupitelstvu a radě města se podařilo zásadní body našeho programu naplnit.

2014

• Rozhodli jsme se kandidovat znovu.

• Chceme, abychom i další čtyři roky mohli o Černošicích nadále říkat, že mají otevřený městský úřad, transparentní a efektivní hospodaření s finančními prostředky, poctivé veřejné zakázky a Informační listy, které objektivně informují občany,
a jsou otevřené kritickým příspěvkům.
• Chceme, aby byly dokončeny investice do výstavby průjezdních komunikací, aby se realizovala rekonstrukce úřadu ve vile
Tišnovských včetně přístavby prostor pro poštu a knihovnu, aby byla věnována větší pozornost zázemí školy, a také aby byl
připraven projekt venkovního sportoviště u školy pro případnou dotaci.
• Chceme, aby se rekonstruovaná železnice nestala bariérou rozdělující město na dvě části! Chceme, aby město, byť není
investorem, přípravu rekonstrukce citlivě projednávalo s dotčenými občany.
• Chceme, aby město pokračovalo v odpovědné rozpočtové politice a začalo snižovat svůj dluh. Bude-li hospodaření města
zdravé jako je nyní, navrhneme snížení daně z nemovitostí.

Za Nezávislé pro Černošice současní zastupitelé

Šimon Hradilek

David Otava

Dalibor Ticháček

věcičernošické
sdružení nezávislých kandidátů
pro komunální volby 10. - 11. října 2014

PODPOŘTE POKRAČOVÁNÍ ROZVOJE MĚSTA
Dokončíme rekonstrukci komunikací, postavíme sportovní halu, rozšíříme kapacitu školy a školek,
v nové radnici umístíme knihovnu a poštu, připravíme budoucí rozvoj centrálních částí města,
budeme hájit zájmy města při rekonstrukci železnice.
Udržíme zdravý rozpočet a transparentní hospodaření.
Přispějeme k dalšímu rozvoji kvalitního života naší komunity, včetně kultury, sportu a dalších aktivit.
Garantujeme otevřenost, vstřícnost a slušnost vedení města a městského úřadu.
Náš volební program na období 2014 – 2018 doručíme do Vašich poštovních schránek
a zveřejníme na stránkách www.vecicernosicke.cz koncem léta.
Za Věci černošické kandidují:
Stávající členové zastupitelstva: Filip Kořínek, Lenka Kalousková, Tomáš Hlaváček, Milena Paříková,
Tomáš Kratochvíl, Karel Müller, Pavel Tichý, Petr Zmatlík, Josef Kraus, Martin Stádník a David Hendrych
a dalších 10 kandidátů: Jan Fara, Michael Vlček, Simona Nováčková, Iva Císařová, Zbyněk Fojtů,
Irena Hausmannová, Pavel Cejnar, Tereza Vobořilová, Naděžda Brdičková a Petr Veselý
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z historie / z města a okolí

35. výročí úmrtí A. V. Nováka
Před 35 lety, 8. srpna 1979, zemřel spisovatel a cestovatel Archibald Václav Novák.
I když se narodil ve Vodňanech, od roku 1921 až do své smrti žil a tvořil v Černošicích, ve vilce v Dolních Mokropsech.
FOTO: archiv

-- A. V. Novák --

Jeho jméno dnes zná jen málokdo, ale zejména
ve 20. a 30. letech 20. století byl A. V. Novák
velmi známou osobností. Proslavily jej hlavně
cestopisné přednášky a také cestopisy, romány
a povídky s exotickou tematikou, které vydával ve
vlastním „Nakladatelství knih A. V. Nováka“. Sbírka povídek „Povídky z Tahiti, ostrovů hříšné lásky“
byla ve své době bestsellerem. Mezi lety 1922–
47 vyšla celkem v sedmi vydáních a prodalo se
jí přes dvacet tisíc výtisků. Úspěšné byly i další
Novákovy tituly. Celkem napsal a vydal 34 knih:
7 cestopisů, 11 románů a 16 povídkových sbírek.

Ve svém nakladatelství vydával i kvalitní překlady
zahraničních autorů podobného zaměření.
Ve své tvorbě pan Novák čerpal z bohatých
zkušeností z cest. Krátce po skončení první světové války, v roce 1919, se vypravil i s manželkou do USA a na Tahiti. Jedním z cílů dva roky
trvající cesty bylo zjistit, v jakém stavu se nachází
hvězdárna, kterou v Tahitském hlavním městě Papeete vybudoval v roce 1910 významný astronom
a politik Milan Rastislav Štefánik. Původní Novákův úmysl – usadit se na ostrovech – se ukázal
jako nereálný, stejně jako plány na znovuobnovení hvězdárny.
Do vlasti se pan Novák vrátil s množstvím poznatků a dojmů, které prostřednictvím přednášek,
článků i knih předával české veřejnosti. Povzbuzen jejich úspěchem podnikl v letech 1926–27
druhou velkou cestu, tentokrát do zemí jižní a jihovýchodní Asie, do Číny a do Japonska. Jeho
cílem bylo poznat život ve vzdálených zemích
a získat novou inspiraci pro další tvorbu. Získané
zkušenosti i bohatý obrazový materiál využil v dalších přednáškách i knihách.
A. V. Novák se aktivně zapojil i do veřejného života. Byl členem obecního zastupitelstva a krátce
před druhou světovou válkou, v roce 1938, byl
zvolen starostou Dolních Mokropes. V těžkých
válečných časech svůj úřad zastával svědomitě, i když musel několikrát čelit udání a hrozbě

Terénní pečovatelská služba města Černošice
Pečovatelská služba města Černošice, která působí již od roku 2011 při Domu s pečovatelskou
službou, nabízí seniorům a osobám se zdravotním postižením tyto základní a fakultativní služby:
1. POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ
PÉČE O VLASTNÍ OSOBU (96 Kč/hod).
–	péče o vlastní osobu (podání stravy a pití, dohled nad podáním léků, oblékání, orientace
v domácím prostředí);
–	pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek;
–	pomoc při prostorové orientaci, samostatném
pohybu ve vnitřním prostoru;
– pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík.
2. POMOC PŘI OSOBNÍ HYGIENĚ, NEBO POSKYTNUTÍ PODMÍNEK PRO OSOBNÍ HYGIENU (96 Kč/hod).
– pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík;
– pomoc při základní péči o vlasy a nehty;
– pomoc při použití WC.
3. POSKYTNUTÍ STRAVY NEBO POMOC PŘI
ZAJIŠTĚNÍ STRAVY (dovoz oběda 10 Kč)
–	dovážka obědů ze ZŠ Dobřichovice (hlavní
jídlo včetně polévky za 70 Kč a to včetně dovážky do místa bydliště klienta) cena je složena
z ceny jídla 60 Kč a 10 Kč dovážka;
–	po dobu prázdnin zajišťujeme obědy z restaurace (hlavní jídlo včetně polévky za 75 Kč a to
včetně dovážky do místa bydliště klienta) cena
je složena z ceny jídla 65 Kč a 10 Kč dovážka;
– pomoc při přípravě jídla a pití – 96 Kč/hod;

–	příprava a podání jídla a pití (podání jídla, krmení klienta apod.) – 96 Kč/hod.
4. ZAJIŠTĚNÍ CHODU DOMÁCNOSTI
–	praní osobního a ložního prádla v prádelně
DPS - 50 Kč/kg;
–	praní a žehlení osobního a ložního prádla
v prádelně DPS - 70 Kč/kg;
–	pomoc při zajištění chodu domácnosti (úklid,
luxování, utírání prachu...) - 120 Kč/hod.;
–	pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
(mytí oken, sezónní úklid...) - 130 Kč/hod.;
–	běžné nákupy a pochůzky (vyřízení záležitostí
u lékaře, na úřadě, v lékárně, na poště, v obchodě apod.) - 120 Kč/hod.;
–	velký nákup (týdenní nákup, nákup ošacení
apod.) – 110 Kč/úkon.
5. Z
 PROSTŘEDKOVÁNÍ KONTAKTU SE SPOLEČENSKÝM PROSTŘEDÍM
– doprovod k lékaři - 96 Kč/hod.;
–	doprovod do obchodu, na procházku, úřad,
poštu apod. - 130 Kč/hod.;
–	odvoz automobilem pečovatelské služby
- 9 Kč/km;
–	odvoz do okolních zdravotních středisek
- 50 Kč (Dobřichovice, Radotín);
–	odvoz do okolních zdravotních středisek
- 100 Kč (Řevnice);
–	odvoz do pražských nemocnic – 250-300 Kč
(FN Motol, Homolka, Karlovo nám. apod.);
–	společenská aktivizace (výlety, Univerzita 3.
věku, Hudební kavárna, bowling apod.);

zatčení a smrti. Po válce se snažil obnovit svou
činnost nakladatele, ale politické změny po roce
1948 přinesly osudový zvrat. Pan Novák byl zcela vyloučen z veřejného života, jeho nakladatelství
bylo zrušeno a knihy zabaveny. Další desetiletí
prožil nuceně v ústraní a musel se potýkat se
zdravotními i finančními problémy.
Jako spisovatel i jako cestovatel vymizel A. V.
Novák z povědomí veřejnosti, stejně jako mnoho
dalších osobností, nepohodlných minulému režimu. Až dnes můžeme znovu docenit odkaz A. V.
Nováka. Jeho dílo je přínosné jak pro studium dějin zemí, které na svých cestách navštívil, tak pro
poznání způsobu, jakým byly v té době tyto země
prezentovány v Čechách.
Významnou památkou je unikátní fotografická
pozůstalost, kterou vnuk A. V. Nováka věnoval
do sbírek Národního muzea – Náprstkova muzea
v Praze. Soubor 868 skleněných, ručně kolorovaných diapozitivů, které A. V. Novák používal
jako doprovod svých přednášek, spolu s 520
negativy k jejich výrobě a 12 negativy z cesty je
jedinečným dokladem, který vzbuzuje pozornost
i za hranicemi.
V současné době probíhají práce na zpřístupnění snímků A. V. Nováka na Internetu. První
soubor 150 diapozitivů z Malajsie, Singapuru
a Sumatry si můžete prohlédnout na portále
eSbírky (přímý odkaz: http://esbirky.cz/hledat/
fond/4502438/). Další snímky budou v nejbližší
době následovat. Snad se postupem času podaří vzbudit nový zájem o osobnost a dílo tohoto
významného obyvatele Černošic tak, jak si jistě
právem zaslouží.
Jan Šejbl
Národní muzeum – Náprstkovo muzeum

–	dále nabízíme i fakultativní služby dle platného
ceníku.
Veškeré hodinové sazby se úměrně krátí dle
skutečně stráveného času pečovatelky.
Tyto služby poskytujeme v pracovní dny od
6.30 do 15.00 s ohledem na vytíženost pečovatelek, mimo uvedené dny a hodiny dle osobní
domluvy.
Od července má terénní pečovatelská služba
novou pečovatelku paní Lucii Vojíkovou, která
nastoupila na volnou pracovní pozici po paní
Matějákové.
Telefonní kontakty na pečovatelky:
Lucie Vojíková 725 923 777
Andrea Urbanová 725 926 776
Alena Mišková 725 051 326
Kontaktní osoba pro nové klienty:
Miroslav Strejček 725 388 564
Miroslav Strejček, vedoucí odboru DPS
Foto: Archiv DPS

-- Pečovatelská služba denně rozváží
až 45 obědů. --
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Po prázdninách
opět v MaNě!
Kdy: pondělí 1. září v 13.30 hodin
Kde: k
 omunitní centrum MaNa (Komenského ul., naproti kostelu)
Přijďte si popovídat, pobavit se, ale i poznat
své sousedy z blízkého okolí, které denně
potkáváme na ulici, v obchodech na již 7. setkání Všech dobrých lidí – seniorů. Sejdeme
se opět v centru MaNa při kávě nebo čaji.
Tentokrát bude prvním bodem programu
přednáška pana ing. Huberta Poula na téma
1. světové války.
Na minulých setkáních se debatovalo především o tom, jak zlepšit život v Černošicích.
Již několik měsíců je diskutován návrh, jak
zajistit dopravu (mikrobus) tak, aby např.
2x týdně zajížděla z Mokropes do Černošic – ulice Komenského, Waldhauserova,
Libušina, V Horce, Riegrova a zpět dolů na
Karlštejnskou + vyřešit zajíždění k supermarketům Penny a Billa. 9. července přijal
pozvání seniorů pan starosta Filip Kořínek.
Tuto myšlenku s ním podrobně projednali.
Všichni věří, že se návrh podaří uskutečnit.
Alena Štěpánková, koordinátor setkání

Gratulace
ke 100. narozeninám
Dne 2. 8. 2014 se paní Hilda Honcová
dožívá krásných požehnaných 100 let. Narodila se v Železné Rudě a v Černošicích
žije od roku 1934. Má tři děti, šest vnoučat
a dvě pravnoučata.
Od roku 2002 je členkou ZO Svazu důchodců. Pravidelně dochází na naše setkání Klubu důchodců v DPS, které se konají
každé pondělí mimo prázdnin. Občas si
ráda povídá o svém životě, vzpomíná na Šumavu. Ráda též naslouchá ostatním.
Naši oslavenkyni pozvali do Prahy na
hejtmanství Středočeského kraje, při příležitosti zasedání Krajské rady Svazu důchodců. Pogratuloval jí i hejtman Josef Řihák.
Paní Honcové přejeme do dalších let
hodně spokojenosti, pohody a zdraví.
Za ZO Svazu důchodců Černošice
Jiřina Pomahačová
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-- Pomozme včelám tím, že na záhoncích u domů vysadíme rostliny blízké včelímu životu. --

Včelařství v současnosti
V roce 1890 v jednom z četných včelařských kalendářů, které sloužily včelařům k poučení i zábavě, byl zapsán výrok: „Celé umění chovatele
včel spočívá v tom, aby měl správnou velikost
včelstva v úlu.“ O více než 120 roků později se
zdá, že tato zásada musí být uplatněna za všech
okolností s ohledem na očekávanou produkci
medu a též s ohledem na nestabilní životní prostředí, stejně tak na vliv různých parazitů, kteří
nechvalně ovlivňují život včel. Jednoznačně lze
říci, že české včelařství staví na této elementární zásadě a většina chovatelů včel tuto zásadu
přijala za svou.
V rámci vzdělávací činnosti, která systematicky probíhá již několik let ve spolku včelařů z Černošic a okolí, vštěpujeme našim členům zásadní
praktické dovednosti k vedení zdravých a silných
včelstev na stanovištích. Přesto, že české včelařství - nás nevyjímaje - se dlouhodobě potýká
s mnoha nedobrými jevy v českém zemědělství,
daří se udržet naše včelstva zdravá a prosperující i v produkci medu. Zimní ztráty na území
republiky jsou v průměru 10 %, což je uspokojivé. V porovnání například s Belgií, kde v zimním
období 2013–2014 byly ztráty až 36 %.
Monokultury včelám nesvědčí
Naše zemědělství včelám příliš nepřeje. Stačí
se rozhlédnout po části našeho regionu a tato
myšlenka je potvrzena: na polích je kukuřice,
obilí a v jarním období i velké lány řepky. Tyto
zemědělské monokultury jsou charakteristickým
rysem zemědělské produkce. Chybí každoroční
výměna mezi luštěninami a obilím. Pokud jsou
v našem regionu louky s bohatým rejstříkem
nektarodárných a pylodárných rostlin, jsou koseny v době květu. Myšlenka tzv. zelených pásů
v lánech monokultur zcela zanikla. Vše vede
k ochuzení prostředí o pylovou snůšku.
Pyl je však zdroj bílkovin, nezbytný pro zdra-

ví včel, pro péči o plod a matku. Špatně živené
včely jsou pak náchylné k onemocnění a jejich
život není produktivní. V této oblasti celostátně
chybí aplikace příkladů z některých zemí západní Evropy, kde se o pestrost krajiny starají mnohem intenzivněji než u nás. Před několika roky
chovatelé včel přijali s nadšením zjištění, že na
dvou polích v intravilánu města kvete svazenka
vratičolistá, nádherně modré barvy, zdroj nektaru a pylu a zároveň symbol tzv. zeleného hnojení
půdy (váže na sebe dusík). Bohužel, situace se
již neopakovala.
Ke škodlivým vlivům prostředí patří i používání pesticidů a mořidel semen. Jejich pozůstatky
ve formě tzv. toxinů zůstávají v pylu i nektaru,
dokonce v dostatečné koncentraci, aby rostliny zamořily. Tyto chemikálie jsou nebezpečné
i pro zdraví člověka. Včely díky jejich citlivosti na
ně můžeme považovat za „strážkyně životního
prostředí“.
Cílevědomá osvěta o prospěšnosti a dokonce nezbytnosti chovu silných včelstev, kterou
včelaři šíří mezi lidmi, změnila postoj lidí k našim
včelám. Ano, jde sice o bodavý hmyz, ale jeho
užitečnost převažuje. Je dobré zamyslet se nad
stavem přírody v našem městě a okolí: jistě dojdeme k závěru, že současné včelařství muselo
akceptovat mizení ovocných stromů ze zahrad,
stejně tak se vyrovnává s očividným úbytkem
zelených ploch s planě rostoucími rostlinami,
akceptuje lány řepky a obilí na úrodných polích v okolí Berounky. Ano, naše včely to nemají
jednoduché. Přesto odolávají a využívají všech
možností získat zdravý pyl a nektar. Pomozme
jim třeba tím, že na záhoncích u domů vysadíme
rostliny blízké včelímu životu. Prostředí, v němž
zde žijeme, bude příjemnější. A naše včelstva
budou v oné správné velikosti v úlu, jak psal výše
citovaný kalendář.
Luděk Sojka

z města a okolí

Zprávy
ze Sokola

ných jednot. Všem cvičencům i jejich trenérům za to patří vřelý dík.
Výbor Sokola

Závěrečná cvičební hodina
Přebor všestrannosti
Každoročním vyvrcholením soutěží sokolské
všestrannosti je přebor ČOS (České obce
sokolské), což je závod na úrovni přeboru republiky. Do tohoto závodu se každým rokem
nominují nejlepší účastníci župních přeborů.
A jako každý rok se ho již tradičně zúčastnili
černošičtí gymnasté.
Fyzicky náročný víceboj skládající se ze
čtyř atletických disciplín, pěti gymnastických,
šplhu a plavání absolvovalo z černošických
sportovců pět žákyň, jeden dorostenec a jeden muž. V kategorii Žákyň III (12-13 let) se
Kristýna Pavlovská umístila na 15., Julie Soukeníková na 24. a Lucie Schrötterová na 25.
místě. V kategorii Žákyň IV (14-15 let) se Julie
Farová umístila na 17. místě (v plavání první místo!!!) a Jana Tuháčková na 23. místě.
V dorostenecké kategorii byl Jakub Fara pátý
a Roman Malíř v kategorii mužů sedmý.

Na konci každého cvičebního roku dělají
jednotlivé složky závěrečnou cvičební hodinu, zpravidla s netradičním programem.
O závěrečné hodině „rodiče a děti“ napsala
cvičitelka Dana Zúbková: „Na poslední úterní
dopoledne jsme si pro naše nejmenší cvičence připravili program. První cvičební hodina
se uskutečnila v tělocvičně, zde děti plnily
úkoly, u kterých se musely hodně zamyslet,
a přesto to zvládly. Další hodina se uskutečnila na hřišti Sokola, kde děti prokazovaly svoji

sportovní obratnost a šikovnost. Počasí bylo
našim hrám nakloněno, takže jsme si dopoledne hezky užili. Odměnou pro nás cvičitele
byl šťastný úsměv dětí a pozorování, jak se
naši malí cvičenci zlepšují hodinu od hodiny.
S dětmi jsme se rozloučili předáním diplomů
a sladké odměny.“ Fotografie z této akce
jsou umístěny na webových stránkách Sokola
(www.sokolcernosice.cz).
Podobně se rozloučila skupina „rodiče
a děti“ cvičitelek Míši Dvořákové a Darji Čihákové, které zorganizovaly bojovou hru v lese.
Také věrná garda zakončila poslední cvičební
hodinu v pondělí 30. 6. posezením na zahradě Sokolovny.
Libuše Müllerová
FOTO: Sokol Černošice

Jaroslav Formánek

Vzhledem k silně obsazenému závodu dosáhli černošičtí cvičenci vynikajících úspěchů
a v počtu závodníků patřily Černošice k nejsilněji zastoupeným jednotám. Výsledek je
obdivuhodný zejména z toho důvodu, že podmínky, v jakých naši gymnasti trénují (malá
tělocvična a žádný atletický areál pro trénink),
jsou nesrovnatelné s ostatními sportovci z ji-

-- Julie Farová při běhu na 600 m --

Fantasy DC se probojovalo na mistrovství světa!
Taneční studio Fantasy DC, které působí také v Černošicích, zakončilo svoji úspěšnou sezónu tituly dvojnásobných mistrů a vicemistrů České republiky v hip hopu
spolu s nominací na blížící se mistrovství světa 2014!
Název tohoto tanečního studia se v posledních
měsících vyslovoval vždy ve spojitosti s výbornými výsledky, jak na soutěžích TANEČNÍ
SKUPINY ROKU, tak CZECH DANCE ORGA-

NIZATION. Není se co divit, vždyť jen juniorská
formace pod názvem „Hot pants“ prošla celou
taneční tour s 5 zlatými medailemi. Titul dvojnásobných mistrů ČR jim tak právem patří! Pozadu

FOTO: Fantasy DC

-- Mistrovství světa proběhne v Praze. 28. října tak můžete jít Fantasy DC podpořit i vy. --

nezůstala ani další juniorská skupina s formací
„The time is now….“ která obsadila na MČR
krásné 3. místo. Obstát v konkurenci těch nejlepších z celé republiky není vůbec jednoduché.
O to jsou tyto úspěchy cennější a radost všech
zúčastněných větší!
Fantasy DC se v posledních letech rozrůstá
nejen o další členy, ale i skvělé lektory, kteří dosahují výborných výsledků i s dětskými týmy. Pod
vedením přední street tanečnice, choreografky,
lektorky a porotkyně v jedné osobě Zuzky Al Haboubi získal dětský závodní tým s choreografií
„Robo hop“ extraligový titul VÍCEMISTRŮ ČR.
Pozadu nezůstali ani ti nejmenší - děti 6-9 let
ve stejné třídě vybojovaly s choreografií „Game“
krásné 5. místo.
K těmto úspěchům se přidal ten největší! Fantasy DC bude reprezentovat Českou republiku
na mistrovství světa 2014, které se bude konat
v Praze. Náročnou nominací prošly oba juniorské týmy, které můžete přijít podpořit 28. října
2014.
Více informací o mistrovství světa, výsledcích
a činnosti našeho klubu se můžete dočíst na
www.fantasydc.cz nebo www.fantasydancecenter.cz a facebook stránkách.
Eva Filipová
hlavní trenér FDC
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„Prázdninové“
krátké zprávy
ze základní školy
Červenec a srpen již tradičně patří k měsícům,
kdy většina pedagogů čerpá zaslouženou dovolenou. Je tomu tak i v naší škole, i když někteří
učitelé do školy průběžně docházejí a spolupracují na přípravě nového školního roku již nyní.
Společně plánujeme úpravy učeben, kabinetů,
výběr učebnic apod.
Naším společným záměrem je připravit pro
děti čisté a podnětné prostředí. V tuto chvíli tedy
vrcholí přípravy na vymalování některých prostor,
úpravu stávajících šaten v hlavní budově a na generální úklid všech čtyř budov školy.
Prioritou v novém školním roce bude nastavení účinné komunikace a spolupráce nového
vedení školy s pedagogy, žáky, rodiči, zřizovatelem a dalšími partnery. Pokračovat budeme ve
všech aktivitách, které se v minulosti osvědčily.
Nezapomněli jsme ani na „Skokana roku“, jenž
bude vyhodnocen hned na počátku září.
V nadcházejícím školním roce se zaměřím
především na poznávání vyučovacích postupů
u jednotlivých učitelů i na zmapování vzdělávacích potřeb žáků – tak, abychom poté mohli
společně nastavit další vzdělávání pedagogických pracovníků. Do výuky by se tak postupně
měly dostávat prvky kritického myšlení, projektového vyučování, kooperativní práce a dalších
inovativních metod.
Úkolů je před námi opravdu velké množství, já
osobně věřím, že se podaří všechny naše představy úspěšně realizovat v duchu smysluplného
učení v podnětném prostředí.
Všem přeji pěkné léto a těším se na spolupráci v novém školním roce.

Dětské rybářské závody
Již druhé závody černošické rybářské mládeže se uskutečnily v sobotu 21. června. Závodu se účastnilo 12 mladých rybářů z našeho
rybářského kroužku, za velké podpory a fandění rodičů. Během časového limitu dvou
a půl hodiny se chytil na háček tloušť, bolen,
několik plotic a ouklejí. Všechny ryby ale byly
vráceny zpět Berounce. Po občerstvení následovalo vyhlášení vítězů a předání hodnotných cen všem zúčastněným závodníkům.
Petrův zdar!
David Šimčík, MO Černošice

-- Malí rybáři si závody užili. -2x FOTO: autor

Romana Lisnerová
ředitelka ZŠ Černošice

Významné milníky ZUŠky
Základní umělecká škola již neodmyslitelně patří k Černošicím a za dobu své
existence se stala jedním z nejvýznamnějších kulturních center obce. Vede děti od
nejútlejšího věku k umění, hudbě a tanci a k lásce k našemu kraji. Svým působením se snaží kultivovat osobnost svých žáků a motivuje je k tomu, aby se touha po
duchovních a kulturních hodnotách stala jejich životní potřebou. Připomeňme si
několik významných dat a lidí, kteří stáli u zrodu a chodu hudební, později umělecké školy.
1. října 1954 se v Černošicích otevřela hudební škola, která nabízela výuku hry na klavír a housle. O rok později přibyl i sborový
zpěv v nově zřízené pobočce v Řevnicích.
Prvním ředitelem byl jmenován Josef Dražan, který vyučoval hře na klavír a v úřadu
byl až do roku 1971. V 60. letech přibyl k hudebnímu oboru i obor výtvarný, jehož zakladatelkou byla paní Marie Borková. Štafetu
po ní přebrala paní Hana Bláhová. Obě dvě
zanechaly nesmazatelnou stopu v povědomí mnoha generací absolventů výtvarného
oboru. Svým osobitým a laskavým přístupem
probouzely ve svých žácích lásku k umění
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a dějinám, schopnost citlivého vnímání svého životního prostoru a pěstovaly v dětech
vědomí respektu k životu ve všech jeho
podobách.
V roce 1971 se stává ředitelem pan Miloš
Krása, který se soustředil na individuální výuku na hudební nástroj a výtvarný obor. Za
jeho éry přibyly ke škole dvě další pracoviště, a to pobočka v Rudné a ve Všenorech,
které jsou součástí školy dodnes.
V roce 1983 se stala ředitelkou do té doby
učitelka hry na klavír paní Marie Štajnochrová. Té se podařilo společně s Marcelou Látalovou otevřít další obor – taneční. Taneční

obor si velmi rychle získal oblibu a za dobu
své existence získává stále větší kredit a patří
po léta k tomu nejlepšímu, čím se může škola pyšnit. Paní Marie Štajnochrová se snažila
ve své práci o úzké propojení a spolupráci
všech oborů ZUŠ.
Po odchodu paní Štajnochrové do ředitelského důchodu přebírá v roce 1993 štafetu
Ludmila Plzáková, která učila na škole zpěv,
hru na zobcovou flétnu, sborový zpěv, hudební nauku a přípravnou hudební výchovu. Za
jejího působení, které trvá až do současnosti,
se činnost školy zaměřuje jak na individuální
práci s žákem, tak na komorní a souborovou
hru a na spolupráci mezi obory. Snaží se školu představit také širší veřejnosti spoluprací
s Městem a místními organizacemi. Podařilo
se jí obohatit výuku hudebního oboru o další
nástroje – kytara, lesní roh, saxofon. Výuka
na pobočkách byla rozšířena o výtvarný obor.
Tento obor nabízí v černošické škole také třídu Foto - školy vidění pod vedením zkušeného
a s Černošicemi bytostně spjatého pedagoga
a umělce Ivana Látala.
Magdaléna Voldřichová

z města a okolí

Na co se v rámci festivalu k jubileu ZUŠ můžete těšit
ZUŠ Černošice si letos připomíná neuvěřitelné výročí 60 let od svého založení.
U této příležitosti se škola rozhodla uspořádat festival, který jednak připomene začátky a historii školy, ale také představí její současnost. Další festivalové akce následují
vždy jednu sobotu v každém dalším měsíci.
Festival je složen ze 4 koncertů. V sobotu 13. 9.
proběhne slavnostní zahajovací koncert s podtitulem „Den se ZUŠ“, který se uskuteční v areálu
ZUŠ Černošice. Odpolední program je připraven od 15 do 18 hodin, večerní od 19 do 21.30
hodin. Zahajovací koncert představí veřejnosti
vše, co momentálně ZUŠ nabízí od koncertů
a vystoupení, přes výstavy a tvůrčí dílny. Celá
slavnost bude zakončena ohňostrojem.

V září bude také v Galerii Mokropeská kaplička sv. Václava probíhat výstava fotografií výtvarného oboru ZUŠ - FOTO - škola vidění, který tím
začne čtvrtou sezonu. Můžete se těšit na neotřelé pohledy dětí na svět kolem nás.
Festival bude pokračovat 11. října v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích koncertem duchovní hudby českých autorů. Koncert
je věnován Roku české hudby. Hrají a zpívají

Černošická komorní filharmonie - vede pedagog ZUŠ Černošice Václav Polívka, Sbor Pražští
pěvci - řídí Stanislav Mistr.
Na další koncert se můžete těšit 8. listopadu
v Kulturním sále na Vráži. Zde se uskuteční koncert žáků, učitelů a absolventů ZUŠ.
Posledním zastavením bude velký vánoční
koncert, naplánovaný na sobotu 13. prosince
od 15.30 hodin v Club Kině, kde se opět představí vše, co může škola nabídnout.
Více o programu festivalu najdete na www.
zuscernosice.cz/60/ nebo na facebooku www.
facebook.com/zuscernosice.
Magdaléna Voldřichová

Zahajovací koncert festivalu aneb „Den se ZUŠ“
Kdy: sobota 13. 9.
15.00–18.00 a 19.00–21.30
Kde: zahrada a sál ZUŠ, Střední ul.
Festival k 60. výročí ZUŠky odstartuje v sobotu 13. září. Zahájení oslav
se uskuteční na zahradě a v budově ZUŠ.
Od 15 do 18 hodin je pro vás připraven odpolední program, kde
vystoupí na hlavní scéně tělesa ZUŠ – Folklorní soubor Pramínek, Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus, vokální těleso Black Notes. A také
vybraní hráči komorní hudby, kteří se v minulé sezóně umístili na předních příčkách v soutěžní přehlídce hudebních oborů ZUŠ. Jako hosté
vystoupí smíšený pěvecký sbor Canto Carso. Na vedlejších scénách
jsou připraveny tvůrčí dílny (taneční, hudební, fotografická, výtvarná),
kde se budete moci seznámit s výukou v ZUŠ, a také se něčemu přiučit, něco se dozvědět a vyrobit si něco na památku.

Večerní program zahájí v 19 hodin koncert s názvem „Prolínání“ proslulé houslistky Jany Vonáškové-Novákové a vynikající violistky a pedagožky ZUŠ Jany Vavřínkové. Koncert trvá 60 minut bez přestávky. Od
20.30 hodin se můžete těšit na audiovizuální pořad Kresba světlem
a pohybem tanečního oboru a fotografického oddělení FOTO pod vedením Marcely a Ivana Látalových, který je postaven na spojení současného tance a projekce fotografií na budovu školy. Zahajovací koncert zakončí kolem 21.30 ohňostroj.
Vstupné dobrovolné. Celá akce je vhodná pro rodiny s dětmi.
Magdaléna Voldřichová
FOTO: Ivan Látal

© Tereza Lochmannová

-- Taneční obor - Kresba světlem a pohybem --

KDO NA ZAHAJOVACÍM KONCERTU VYSTOUPÍ:
Smíšený pěvecký sbor Canto Carso
Smíšený pěvecký sbor Canto Carso zahájil činnost na přelomu září a října roku 2011. Název sboru vychází z latinského ekvivalentu slova „kras“,
FOTO: archiv CC

protože členové sboru se na zkoušky do Řevnic sjíždějí z městeček a vesnic oblasti Českého krasu - mimo zmíněných Řevnic také z Černošic,
Dobřichovic, Haloun, Hlásné Třebaně, Karlštejna, Lhotky, Mořinky, Svinař, Všenor a Zadní Třebaně. Sbor, který vznikl na troskách několika spíše
příležitostných místních těles, vede pevnou rukou Roman Michálek. Repertoár sboru tvoří písně duchovní i světské.
Navzdory svému mládí má Canto Carso na kontě řadu vystoupení. Vedle
zpívání na mších či kulturních akcích v regionu se třikrát představil v pražském Hlaholu - na společném koncertu se spřáteleným německým sborem, na slavnostním vystoupení tří českých sborů k výročí založení Československa v říjnu roku 2012 a při poctě sv. Cyrilu a Metodějovi v říjnu
2013. Na jaře roku 2013 vystoupil na Evropském festivalu duchovní hudby
Šumava-Bayerischer Wald.
Canto Carso se na zahajovacím koncertě představí společně s dětským
pěveckým sborem Chorus Angelus, ale i s vlastním programem.
Více o Canto Carso najdete na www.cantocarso.cz.

-- Pěvecký sbor Canto Carso --
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z města a okolí
DUO Jana Vonášková-Nováková/housle
a Jana Vavřínková/viola
Jana Vonášková-Nováková a Jana Vavřínková
spolu koncertují od roku 2003, kdy vystoupily na
festivalu „Janáčkovy Hukvaldy“. Větší spolupráci
a soustavnou koncertní činnost navázaly v roce
2008. Snaží se vyhledávat nový, zajímavý a dosud
nenahraný repertoár pro housle a violu, včetně
soudobých autorů. Využívají jedinečného a ojedinělého zvukového spojení houslí a violy a jejich
virtuózního pojetí v této neobvyklé kombinaci.
FOTO: archiv interpretek

-- Jana Vavřínková a Jana Vonášková-Nováková --

Dětský pěvecký sbor Chorus Angelus
Sbor Chorus Angelus působí v oblasti Poberouní již více jak 30 let. V roce 1984 vznikl sbor
Mladost, ze kterého se v roce 1993 stal Chorus
Angelus. Za dobu své existence se repertoár
i styl práce s dětmi dynamicky vyvíjel a měnil.
Chorus Angelus začínal se středověkými písněmi a programy s kapelou Krless a hudebními
projekty s Varhanem Orchestrovičem Bauerem,
to vše pod vedením Igora Angelova. Poté se
sbormistrovství ujal Karel Loula, který svou práci
zaměřil více na duchovní a kostelní hudbu a sbor
se prezentoval takovými skladbami, jakými je
např. Stabat Mater od A. Scarlattiho nebo Mše
D dur „Lužanská“ od A. Dvořáka. Dále se sbor
opět posunul do jiných sfér, a to se sbormistrem
Lukášem Prchalem. Chorus Angelus se zapojil
s dalšími spřátelenými sbory Mikrochor, Brécy
a Sbor sv. Ducha do projektu Mandelbrotovy
kostičky nebo do provedení Stabat Mater Antonína Dvořáka, Carminy Burany Carla Orffa nebo

Jana Vonášková-Nováková studovala v letech
1994–2000 na Pražské konzervatoři u prof. Jindřicha Pazdery. V březnu 2000 zvítězila v československé soutěži Talent roku, jejíž cenou bylo roční studium na Royal College of Music v Londýně.
Za svá pětiletá studia na Royal College of Music
obdržela „M&D Whyte/Memorial Fund Award“
jako mimořádně úspěšný bakalář roku 2005.
V roce 2007 ukončila své dvouleté magisterské
studium u prof. Václava Snítila na Akademii múzických umění v Praze. Od roku 2007 již sama
působí jako lektorka Letních hudebních kurzů
v Domažlicích.
Jana vystupovala sólově v Čechách i na Slovensku, Velké Británii, Německu, Rakousku, Španělsku, Francii, Belgii, Itálii, Izraeli a v dalších zemích
celého světa. Debutovala v roce 1999 s Pražskou
komorní filharmonií pod taktovkou Jiřího Bělohlávka Brahmsovým houslovým koncertem v pražském
Rudolfinu. Dále sólově vystupovala s Belgian National Orchestra, European Union Chamber Orchestra, Nagoya Philharmonic Orchestra a s mnoha českými významnými orchestry. Natáčela pro
Český rozhlas i televizi, dále pro BBC Radio 3,
Radio Classique France, NHK TV Japan.
Jana Vavřínková studovala hru na violu na Konzervatoři v Českých Budějovicích u Larisy Koltsové
a Vladimíra Bondarenka, dále na Institutu pro umělecká studia v Ostravě u Pavla Vítka. Zúčastňovala
se mezinárodních interpretačních kurzů v České
republice i zahraničí.
Získala první cenu na Soutěži konzervatoří Čes-

ké republiky a prestižní Mezinárodní interpretační
soutěži Beethovenův Hradec. V témže roce se
stala laureátkou soutěže Mladí talenti pořádanou
Jihočeskou komorní filharmonií. Sólově vystupovala s několika orchestry se skladbami, např.
Koncertantní symfonií W. A. Mozarta spolu s Václavem Hudečkem a Komorní filharmonií Bohuslava
Martinů, Rhapsody-Concerto Bohuslava Martinů,
Divertimento téhož autora spolu s Janou Vonáškovou-Novákovou a Komorní filharmonií Žilina v rámci festivalu „Janáčkovy Hukvaldy“. Nahrála několik
nahrávek pro Český rozhlas a Českou televizi.
Působí v Komorním orchestru Ensemble 18+,
dále spolupracuje s Komorním orchestrem Berg
a Komorním orchestrem Pavla Haase (dříve Roxy
Ensemble). S těmito orchestry i sólově vystoupila na mnoha zahraničních i tuzemských pódiích.
Od roku 2004 se intenzivně věnuje výuce hry
na housle a violu. Působí jako pedagog v ZUŠ
Černošice.
Spolupracuje s klavíristkou Ester Godovskou,
houslistkou Janou Vonáškovou-Novákovou, Fiorello Ensemble a dalšími. V repertoáru má stěžejní skladby violové literatury včetně soudobých
autorů.
Jana Vonášková-Nováková a Jana Vavřínková
vystoupí na zahajovacím koncertě s programem
PROLÍNÁNÍ, který je složený ze skladeb od J. S.
Bacha, J. Haydna, G. F. Händela - J. Halvorsena,
M. Castelnuova-Tedesca a B. Martinů.
Více o duu Jana Vonášková-Nováková a Jana
Vavřínková najdete na www.janavavrinkova.cz.

Beethovenovy 9. symFOTO: Chorus Angelus
fonie Ódy na radost.
Sbor také vyjel na několik festivalů např. do
Olomouce na Svátky
písní, kde byl dvakrát po sobě oceněn
bronzovou a stříbrnou
medailí nebo na mezinárodní příhraniční
festival Šumava - Bayerischer Wald. Také
zazpíval na setkání
Višegrádské
čtyřky
v polské Varšavě nebo
-- Chorus Angelus vede od loňska sbormistr Roman Michálek. -při setkání Černošic
a partnerského města
mistr Roman Michálek a sbor se stal jedním z těOlešnice taktéž v Polsku. Má za sebou několik
les ZUŠ Černošice, kterou nadále reprezentuje
nahraných alb a několikrát se objevil i v televizi
na různých setkáních a koncertech i s dalšími
např. v pořadu Noc a Andělem.
sbory jako např. Canto Carso.
Od srpna 2013 Chorus Angelus vede sborVíce o sboru najdete na www.chorusangelus.cz.
FOTO: archiv ZUŠ

Black Notes
Black Notes začaly jako dívčí kvartet, v současné době vystupují jako dívčí
trio s různorodým repertoárem od jazzu k filmovým melodiím v tříhlasé úpravě a capella nebo s klavírním doprovodem. Úzce spolupracují také se školní
kapelou Dech Band, s níž nahrály v loňském roce CD. Pravidelně vystupují
na koncertech a akcích školy. Již několik let je také můžete vidět na černošickém jazzovém festivalu Jazzfest nebo na samostatných vystoupeních
v Club Kině. Pracují pod vedením Pavlíny Tomášové.
Hráči komorní hudby
V rámci zahajovacího koncertu se také představí několik vybraných interpretů komorní hudby, kteří se v minulé sezóně umístili na předních příčkách
v soutěžních přehlídkách hudebních oborů základních uměleckých škol.

-- Black Notes -18

z města a okolí
Taneční obor a Folklorní soubor Pramínek
při ZUŠ Černošice
Pramínek působí v Černošicích již od roku 1999
a to i s vlastní muzikou, nicméně bez muziky zde
působil už o několik let dříve. Uměleckou vedoucí, choreografkou a zároveň pedagožkou celého

-- Pramínek je tu již 15 let. --

tanečního oboru ZUŠ Černošice je Marcela Látalová. Soubor působí při tanečním oboru ZUŠ
Černošice, kde se děti vzdělávají v současném
a lidovém tanci. Vzhledem k tomu, že se v taneční
výuce prolínají různé techniky i pohledy na práci s dětmi a na svět kolem nás, odpovídá tomu
i netradiční styl práce. Takže
FOTO: ZUŠ
Pramínek není jen typickým
lidovým souborem. Cílem je
zanechat dětem jejich přirozenost, nenásilně je kultivovat
a zároveň je dovést i k vlastní
tvorbě, která vychází z jejich
prožitku. Snaží se probouzet
vztah k našemu kraji, s jeho
zvyklostmi a maličkostmi
všedního dne jednak během
celého roku, ale i při vystoupeních. Pramínek čerpá materiál především ze středních
Čech, kde je doma, ale nezaměřuje se pouze na tento
region, proto můžete vidět
tanečnice a tanečníky nejen

v originálních středočeských krojích, ale i v krojích západočeských, valašských, ale i stylizovaných. Soubor má nyní dvě muziky – dětskou pod
vedením Romana Michálka a dospělou pod vedením Václava Polívky.
Soubor vystupuje doma i v okolí, reprezentuje město Černošice na různých folklorních festivalech i soutěžích ZUŠ, kde získal již mnohá
ocenění.
Na zahajovacím koncertu uvede Pramínek několik pásem lidového tance - Písně a tance z Horácka, Hra na řemeslníky, Písně od Zlaté Koruny.
Děti tanečního oboru předvedou i ukázku současného tance a to společně s přípravkou Dětského pěveckého sboru Chorus Angelus na hudbu P. Ebena V trávě. Dále se představí společně
s výtvarným oborem – fotografickým oddělením
FOTO - škola vidění ve večerním programu v pořadu Kresba světlem a pohybem. V komponovaném pořadu se bude prolínat tanec s projekcí na
budovu školy.
Více o souboru najdete na www.praminekcernosice.cz.
Magdaléna Voldřichová

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích

srpen
9. 8.

Farmářské trhy a od 10.00 dílnička pro děti Pomazánka z trhu - jednoduché, 8.00 – 12.00, prostranství u vily Tišnovských
rychlé a mňam pomazánky z toho, co koupíte na trhu, Lucie Tatransky z Černošic
16. – 17. 8. Mariánská pouť – podrobný program viz strana 20
Náves u kostela, Komenského ul.
23. 8.
Farmářské trhy – od 10.00 divadélko Pověsti České - soubor Toymachine
8.00 – 12.00, prostranství u vily Tišnovských
září
1. 9.
Setkání seniorů a přednáška Huberta Poula na téma 1. světové války
13.30, komunitní centrum MaNa
(naproti kostelu, Komenského ul.)
6. 9.
Farmářské trhy – od 10 hodin dílnička pro děti O kozách a kozích sýrech
8.00 – 12.00, prostranství u vily Tišnovských
- ze života farmářky Lucie Čápové z Čapí letky
7. 9.
Koncert na podporu sportovní haly pro Černošice a festival dobrého jídla
hřiště Radotínská
13. 9.
Zahajovací koncert festivalu u příležitosti 60. výročí ZUŠ Černošice
15.00 – 18.00, 19.00 – 21.30, zahrada a sál ZUŠ
14. 9.
Garage Sale
po celých Černošicích
20. 9.
Farmářské trhy – od 10 hodin divadélko Honza a lesní skřítek - divadlo Cylindr
8.00 – 12.00, prostranství u vily Tišnovských
26. 9.
Adriano Trindade z Brazílie a kapela Los Quemados - brazilská noc plná samby 20.30, Club Kino
28. 9.
Sarah & The Adams – koncert kapely se zpěvačkou a hráčkou na ukulele Šárkou Club Kino
Adámkovou

v okolí
srpen
8. a 9. 8.
9. 8.

Noc na Karlštejně – známý muzikál v podání poberounského souboru
Rachotafest – hudební festival - 3logitdubstep (rock), Brownfieldstoner (rock),
Caffeinemetal (rock‘n‘roll), Třetí stupeň torturyhardcore (punk), Narušené spojení (rock), Deheth Chardcore (rap)
9. 8.
Dixieland 2014 – hudební festival - The Mole`s Swing Orchestra, Dixieland Band
Zdice, Old Stars Liberec, Oldtimers Jazz Band, Jazz Bluffers, Steamboat Stompers
9. 8.
Koncert Duo Eco - smyčcové duo Evy a Pavly Franců; zazní například Dvořákův
Slovanský tanec č. 2, Andante a Moderato pro housle od Bohuslava Martinů,
japonské melodie k recitovaným pohádkám.
11.-23. 8.
Musica Viva - festival vážné hudby pořádaný Františkem Běhounkem
24. – 29. 8. Letní slavnosti divadla – představení Moc Art aneb Amadeus v Brně (divadlo
Husa na provázku), Spříznění volbou, Brian, Bratři Karamazovi a Muž bez minulosti (vše Dejvické divadlo)
30. 8.
Hradozámecká noc - promítání filmu Noc na Karlštejně přímo na hradní zeď,
noční prohlídky „Karlštejnské zločiny v průběhu staletí“ (začínají od 19.00 každých 30 minut, poslední noční prohlídka začíná v 00.00 hod.)
30. 8.
Vinařské slavnosti - ochutnávky vín přímo s vinaři a bohatý doprovodný program
(cimbálovka, šermíři z Alotrium, divadélko, hudební vystoupení, zábavní park pro
děti a dospělé u řeky)
31. 8.
Den otevřených dveří nové přístavby ZŠ Dobřichovice s bohatým programem

20.30, zámek Mníšek pod Brdy
Od 16.30, Říční lázně Radotín
14.00 – 22.00, Dobřichovice – pod lípou
u zámku
18.00, Karlík, kostel sv. Martina a sv. Prokopa
Zámek Dobřichovice
vždy ve 20.00, Lesní divadlo Řevnice
Od 19.00, hrad Karlštejn
11.00 – 23.00, zámek Dobřichovice
odpoledne, Dobřichovice, ul. 5. května

Aktuální informace ke kulturním, společenským a sportnovním akcím
v Černošicích a okolí najdete na www.kultcernosice.cz.
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Po roce je tu opět
Mariánská pouť

ČERNOŠICKÁ MARIÁNSKÁ POUŤ
program

Foto: Dana Jakešová

-- Divadélka a hudební vystoupení budou na pouti i letos. -Pokračování ze str. 1

Zábava pro děti
Pouť bývá veselá a barevná, proto ji mají rády hlavně děti. Pro
ně se budou hrát tři pohádky, tentokrát přijede Cirkus Žebřík
a Divadlo na Kolečku. Také se budou točit kolotoče a cukrová
vata, které děti najdou přímo u kostela. Další atrakce na ně budou čekat v Parku Berounka, kam lze dojít od kostela zkratkou
(úzkou uličkou) kolem Penny Marketu.
Nahlédnutí do historie
Vždy jednou za rok nám je také dovoleno nahlédnout do
vzácné truhličky vzpomínek paní Mileny Křížové. Tradiční výstava o historii Černošic, která bude otevřena po oba dny Mariánské pouti v komunitním centrum MaNa (Komenského ul. čp.
2018 - naproti kostelu), je tentokrát věnována 100. výročí od
vypuknutí 1. světové války.
Pavel Blaženín

sobota 16. 8. 2014
10.30
Pohádka
Cirkus Žebřík
11.15
Kejklíř
Wagabundus Collective
12.30
Nevers
historický šerm
13.00
Koncert v kostele
Černošická hudební společnost
14.00
Taneční vystoupení
Taneční Hartmanová
14.05
Zumba
Zumba Fitness
14.15
Pohádka
Cirkus Žebřík
15.00
Mifun
pěvecký sbor
15.30
Pramínek
taneční soubor
15.50
Kejklíř
Wagabundus Collective
16.00
Balzám
country kapela
17.15
Brišní tance
Ludmila Svozilová
17.30
Xavier Baumaxa
svérázný písničkář
18.30
Nevers
historický šerm
19.10
Vobezdud
hudební skupina
20.10
Kejklíř
Wagabundus Collective
20.25
Hwězdná pěchota
pouťová zábava
21.45
Orientální tanec se svícemi Ludmila Svozilová
22.30
Ohňová show
InsPyro
00.00
Dj
Club Kino
Dětské odpoledne se SHŠ Nevers probíhá na trávě vedle kostela.
neděle 17. 8. 2014
10.30
Slavná poutní mše svatá
Kostel Nanebevzetí Panny Marie
10.30
O třech kůzlátkách
Pohádka Divadlo na Kolečku
11.30
His masters voices
hudební skupina
13.00
Black Notes + Dech band
ZUŠ Černošice
13.45
Pavel Votápek
Mistr světa v práskání bičem
14.00
Třehusk
hudební skupina
15.45
Pavel Votápek
Mistr světa v práskání bičem
16.00
Silverback
hudební skupina
18.00
Koncert v kostele
Černošická komorní filharmonie + hosté
V komunitním centru Mana naproti kostelu se koná po oba dny výstava „100 let
výročí 1. sv. války“.
Koncerty v kostele se konají pod záštitou Římskokatolické farnosti Třebotov.

Pohádková pouť aneb pohádky na pouti
Nejen pro dětského diváka jsme letos na pouti
připravili hned tři pohádky. Dvě z nich mohou
děti shlédnout v sobotu 16. 8.
První dopoledne (v 10.30), ta bude O Perníkové chaloupce. Tradiční příběh o tom, jak
Jeníček a Mařenka, kterým táta přivede novou
maminku, jsou vyhnáni do lesa, a jak cestou
potkají chaloupku z perníku a v ní zlou babu
a jak nad ní vyzrajou... ale co dělá v té pohádce ten skřítek?
Pohádka je hraná s tradičním loutkovým rodinným divadlem z roku 1942 a jako hudební
doprovod je použito banjo a kytara. Marionety vodí a zpívají Kateřina Molčíková a Miloš
Samek.

Koncert historické
duchovní hudby
Kdy: čtvrtek 14. 8. 2014 v 18 hodin
Kde: Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Římskokatolická farnost Třebotov pořádá ve spolupráci se společností Stavitelství Řehoř tradiční letní
pouťový koncert historické duchovní hudby. Tentokrát účinkují Jaroslav Konečný a Michael Verner.
Koncert je pořádán u příležitosti dvaceti let konání
Černošické Mariánské Pouti.
Pavel Blaženín
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Druhou sobotní pohádku s názvem Loutky,
které nikde nechtěli zahraje odpoledne (ve
14.15 hodin) Cirkus Žebřík. Několik starých
vyřazených loutek se přidá k potulnému komediantovi, který se toulá světem sám, aby založili svůj vlastní cirkus a zahráli tak své poslední
představení a rozveselili smutnou princeznu.
V neděli 17. 8. od 10.30 je připravena pohádka O třech kůzlátkách v podání Divadla na
Kolečku. Divadlo vychází ze známé klasické
pohádky a zachovává její děj. V této verzi zdůrazňuje odpovědnost za vlastní jednání a nezbytnost aktivního řešení životních situací. To
vše jazykem a formou srozumitelnou malým
divákům. Představení zaujme napínavým dě-

Foto: Divadlo na kolečku

-- Pohádka o třech kůzlátkách --

jem, výtvarným pojetím a závěrem, který řeší
konflikt překonáním sebe sama. Loutky jsou
samostojné marionety a výprava připomíná rodinné divadlo.
Všechny pohádky trvají cca 40 minut.
Pavel Blaženín

Závěr poutě s Černošickou komorní
tu se ujme sám autor - 1. flétnista pražského
filharmonií
Národního divadla, jež spolupracuje jako sólisKdy: neděle 17. 8. v 18.00
Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie
Letošní černošickou Mariánskou pouť zakončí koncert Černošické komorní filharmonie,
která provede violoncellový a flétnový koncert
Jaroslava Pelikána a Korunovační mši C dur
Wolfganga Amadea Mozarta. Flétnového par-

ta s mnoha českými i zahraničními orchestry.
Violoncellového partu se ujme jeho dcera Tereza, jíž byl koncert věnován. Korunovační mši
zazpívá sbor Pražští Pěvci, řídí Stanislav Mistr.
Koncert se koná za laskavé podpory Města Černošice a Farnosti Třebotov. Vstupné
dobrovolné.
Václav Polívka
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Podzimní prodeje mezi vraty se blíží!
Kdy: neděle 14. září
Kde: po celých Černošicích
V polovině září se opět sejdeme v ulicích Černošic na již tradiční sousedské kratochvíli s názvem
Garage Sale. Vrata, vrátka a garáže se v našem
městě budou otevírat již poosmé! Mezi zasloužilé garážníky rádi přivítáme nové účastníky z řad
prodejců i nakupujících. Proštrachejte půdy, garáže i sklepy a vytáhněte na dvůr či zahradu to,
co už vám doma k ničemu není.
V dubnu se garážových prodejů účastnilo rekordních čtyřicet prodejních míst, kromě stálých
účastníků se objevila i místa nová a všichni si to
moc užili. Na podzim se můžete opět těšit na
provizorní „garáž“ v podobě party stanu, který
bude za mírný poplatek majiteli pozemku k dispozici na louce ve Zvonkové. Primárně je určen
pro zájemce z míst, kde se garage sale nekoná,
ale využít ho pochopitelně mohou i místní, kteří
bydlí daleko od „nákupních“ zón, nebo prostě
nemají možnost využít míst před domem.
Pokud se chcete přidat a otevřít svůj prodej,
napište mail na bara@garagesalecernosice.cz,
kde uveďte adresu, orientační body a případně
i nějaká lákadla vašeho prodeje. Hlásit se můžete do 12. 9. 2014. Moc se těšíme!
Na základě zkušeností z let minulých jsem
pro nové účastníky připravila deset tipů pro
úspěšné prodeje.
1. Dejte si na čas
Začněte klidně kramařit už teď. Vyčleňte si
krabice a projděte dům pokoj po pokoji, zainteresujte děti, aby si probraly hračky, ohraná CD,
přečtené knížky a časopisy a „totálně trapný“
oblečení… Krabice umístěte do garáže nebo
chodby tak, aby k nim všichni členové domácnosti měli přístup a mohli přidávat vlastní přebytky. Zkontrolujte půdy a sklepy, zda tam neleží
nábytek po babičce nebo starý šicí stroj...
2. Třiďte a organizujte
Nyní, když máte naplněné krabice na jednom
místě, je čas začít s tříděním.
Připravte si další krabice a vyčleňte dětské

oblečení, hračky, knížky… Oblečení vyperte,
hračky omyjte mýdlovou vodou, prostě připravte
zboží k prodeji, aby vypadalo co nejlépe a nakupující vám trhali ruce.
3. Všechno oceňte
Ačkoliv kouzlo garážového prodeje s sebou
přináší i skvělou možnost smlouvání, většina
lidí se nechce ptát, kolik co stojí. Pokud hned
nevidí alespoň cenovou hladinu vašich pokladů,
můžou se otočit na kramfleku a odejít s prázdnýma rukama. Pokud se vám nechce každou
věc opatřovat cenovkami zvlášť, udělejte sekce
– krabice „vše za 20 korun“, „všechny knihy za
30“ a podobně budou fungovat perfektně.
4. Buďte připraveni na čas
Garage Sale Černošice oficiálně začíná úderem desáté hodiny ranní, přivstaňte si a v 10
hodin už mějte obchod otevřený. Ti, kteří k vám
dorazí, mají před sebou ještě další lokace a už
by se nemuseli vrátit.
5. Bavte se se sousedy
Černošické garážové prodeje jsou podporovány městem, a proto se informace o akci objevuje v Informačních Listech, na nástěnkách,
webu města i na kulturním portálu KULT Černošice. Nic ale nenahradí osobní promo! Obejděte vaše sousedy v ulici a dejte řeč, pozvěte je
k vám nebo je přemluvte, aby taky otevřeli krám.
Čím více prodejů na jednom místě, tím více lákadel pro lovce pokladů. A nezapomeňte, že jde
především o zábavu.
6. Akceptujte nabídky
Lidé chodí na GS nakoupit kvalitu za málo peněz. Kdyby chtěli utrácet, vyrazí do obchodního
centra. Zdá-li se nakupujícímu vaše cena vysoká, zeptejte se na jeho nabídku a domluvte se.
Chcete-li za stůl pět stovek a soused z vedlejší
ulice by si ho vzal za tři stovky, měli byste na to
přistoupit. Mějte na paměti, že jste nepotřebný
kus nábytku stejně chtěli dát pryč.
7. Připravte si peníze
Ačkoliv vaším primárním cílem je věci prodat,
tudíž peníze získat, měli byste mít v den prodejů
připraven dostatek hotovosti na vracení nakupuFOTO: archiv pořadatelů

-- Prodat můžete prakticky vše nepotřebné, co doma najdete. --

jícím. Měsíc před akcí si připravte doma pikslu,
do které vhazujte větší kovové mince, které se
vám za tu dobu doma sejdou. Nespoléhejte na
to, že nakupující dorazí s měšcem drobných.
Některé vaše věci si možná najdou kupce i mezi
lidmi, kteří původně šli jen kolem….
8. Připravte pro nakupující občerstvení
Osvěžující limonáda nebo lahodná káva zpříjemní návštěvníkům nákupy a setrvají třeba i na
kus řeči. Upečte třeba sušenky nebo bábovku
a kousky prodávejte za lidový peníz.
9. Zbytky darujte potřebným
Nepočítejte s tím, že se všechno prodá. Oblečení a hračky, které vám po prodejích zbudou,
věnujte na charitu. Hračky možná udáte v mateřských centrech nebo školkách.
10. Užijte si to!
Bára Veselá
www.garagesalecernosice.cz

FOTO: archiv zpěvačky

-- Šárka Adámková --

Sarah & The Adams
Kdy: neděle 28. 9.
Kde: Club Kino
Sarah & The Adams je kapela kolem zpěvačky, pianistky, písničkářky a ukulele
hráčky Šárky Adámkové. Šárka s kapelou
vydala v roce 2011 debutové album My Place, díky kterému byla často přirovnávána
k americké zpěvačce Norah Jones.
Nyní dokončuje svou druhou studiovou
desku, která bude zvukově i aranžemi modernější a bohatší, obohacená o ukulele,
do kterého se Šárka zamilovala a napsala
na něj více než polovinu materiálu a pouští
se i do českých textů. Stále však zůstává
jasný rukopis a projev zpěvačky. Nový zvuk
se kapela chystá přenést i do živého hraní.
Novou desku pokřtila letos v červnu v pražském Jazz Docku, od září ji pak chce intenzivně koncertně propagovat po celé České
republice a v rámci tohoto turné zavítá i do
černošického Club Kina.
Pavel Blaženín
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Výstavba kruhového
objezdu v Letech

FOTO: archiv kapely

V polovině července začaly probíhat práce na vybudování kruhového objezdu na křižovatce silnic II/115
a II/116 v obci Lety. Průjezd je křižovatkou umožněn
pouze kyvadlovou dopravou, která znamená značné
zpomalení dopravy pro pojíždějící vozidla.
Kruhový objezd se bude budovat na dvě etapy.
Nyní zahájená první etapa sice stále umožňuje průjezd křižovatkou do všech tří směrů (na Karlštejn,
Dobřichovice i Řevnice), ale s velkými časovými
ztrátami.
Druhá etapa plánovaná od poloviny září do konce
října uzavře odbočení na II/116 - ve směru na Karlštejn tak zůstane neprůjezdná.
Žádáme všechny výletníky, aby se určitě obci
Lety vyhnuli a pro cestu na Karlštejn využili jiné příjezdové cesty (z D5 sjeli v obci Mořina na Hlásnou
Třebaň, ze Strakonické sjeli až na exitu na Mníšek
a dál pokračovali přes Řevnice na obec Liteň až do
Karlštejna).
Obyvatele místních obcí žádáme, aby pro cestu
do Prahy využili taktéž výjezd na Mníšek nebo směrem na Kuchař a Ořech, určitě tak lze dosáhnout
včasných příjezdů do zaměstnání.
Žádáme tímto všechny řidiče o respektování dočasného dopravního značení a skutečně opatrnou
a ohleduplnou jízdu obcí Lety po dobu výstavby
kruhového objezdu a obnovy povrchu komunikací
Pražská a Karlštejnská.
Práce by měly být dokončeny do konce října
2015.

-- Brazilský zpěvák Adriano Trindade rozezní Club Kino latinskoamerickou hudbou. --

Brazilská noc plná Samby
Kdy: pátek 26. 9. ve 20.30
Kde: Club Kino
Po pár letech si znovu zahraje v černošickém
Club Kinu Adriano Trindade z Brazílie v doprovodu kapely Filipa Spáleneho Los Quemados.
Můžeme se těšit na temperamentní samby se
směsí groovy, funky a latiny v podání černošského zpěváka Adriano Trindade z Brazílie,
který patří mezi nejuznávanější interprety moderní samby.
Kapela Los Quemados je pak složená
z vynikajících sólistů. Hraje mimo jiné fusion,

tedy peprnou směs jazzu s prvky funky, latiny,
afro hudby, popu. Kapela v současné době
nahrává CD, a tak se můžete těšit na novější repertoár i autorské skladby Adriana. Více
informací naleznete na www.myspace.com/
adrianotrindade a na www.losquemados.cz.
Přijďte se pobavit! Vstupenky na koncert
zakoupíte v předprodeji (Minimarket u černošického nádraží) v ceně 130 Kč nebo na
místě před koncertem za 150 Kč. Koncert
pořádá město Černošice.

Barbora Tesařová, starostka obce Lety

Černošický karneval
Poslední školní den se náměstíčko Centra Vráž zaplnilo lidmi. Děti si dosyta užily atrakcí, zazpívaly si
i zasoutěžily, masky si mnohé z nich nechaly namalovat přímo na obličej. Malí i velcí sledovali hudební vystoupení, stejně jako bitku šermířů. A pak
přišla na řadu zumba v doprovodu muzikantů Latino
Wave. Nejdříve se latinskoamerickými rytmy nechali strhnout ti malí, ale postupně se přidali i velcí.
Zkrátka to byl karneval, jak má být. Nultý ročník
nové černošické tradice se prostě vydařil.
(red)
3x FOTO: Petr Kubín

-- Na letním Černošickém karnevalu se bavili děti i dospělí. A nechyběl ani tanec. --
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Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
Kašpárek v rohlíku. Postřelená kniha – Kašpárek v rohlíku, česká divadelně hudební skupina. Kniha obsahuje devět ilustrovaných příběhů
ze života Kašpárka v rohlíku od jeho narození
po současnost, hudební texty, zpěvník s akordy
a notovými zápisy;
ČERNÁ, Jaroslava: Přísaha – je dobré poznat
svou minulost nebo je lepší se neohlížet. Román
Přísaha pozornému čtenáři naznačí odpovědi na
obě otázky;
DAVISOVÁ, Lindsey: Ztracené stříbro. Bronzové stíny. Měděná Venuše – tři vtipné antické
detektivky, v nichž ožívá Řím kolem roku 70;
FRANKOVÁ, Helena: Hlavně dýchat – román
pro ženy;
HAYDER, Mo: Rituál – napínavý detektivní román;
LOMOVÁ, Lucie: Na odstřel – komiksová detektivka z divadelního prostředí;
MORNŠTAJNOVÁ, Alena: Slepá mapa – román o třech ženách, třech generacích, jedné
rodině a mnoha životních zvratech, traumatech
a tajemstvích;
MORRELL, David: V pasti – špionážní román;
SIEGEL, Bernie S.: Kniha zázraků – příběhy
autor nasbíral za více než 30 let lékařské praxe,
veřejných přednášek a debat s lidmi. Jsou velmi
laskavé a otevírají dveře víry;
SOROS, Tivadar: Maškaráda kolem smrti – neuvěřitelný, přesto skutečný příběh otce
známého filantropa židovského původu George Sorose, původem z Maďarska, jak dokázal
během 10 měsíčního krutého holokaustu v Maďarsku svoji chytrostí a předvídavostí zachránit
životy nejen všech členů své rodiny, ale i řadě
známých a dalších Židů;
VÁCLAVEK, Miroslav: Železné včely – válečný román, nabízející nový úhel pohledu: odehrává se v Německu a jeho hrdinové jsou výhradně
Němci;

VOSSELER, Nicole C.: Jižní vítr – dobrodružný příběh z dob zámořských objevů.
Naučná literatura:
BADEGRUBER, Berndt: Příběhy pomáhají
s problémy - v knize najdete 60 příběhů, které
dětskou pohádkovou formou zpracovávají konkrétní problémy dětí (strach, nesmělost, neposlušnost, reakce na mladší sourozence). Všechny příběhy vycházejí z praxe učitelů mateřských
školek a učitelů škol základních, a jsou proto
různým situacím dětí blízké;
BRUMMER, Alexandr: Brno nacistické - netradiční průvodce po brněnských lokalitách
z doby nacistické okupace;
HESSMANNOVÁ-KOSARISOVÁ, Anita: Dieta
podle krevních skupin - správné stravování
podle krevních skupin. 100 nejlepších receptů
pro vaši krevní skupinu;
KOLLMANNOVÁ, Ludmila: Angličtina nejen
pro samouky - oblíbená učebnice angličtiny,
která je vhodná nejen pro samouky, ale také pro
školy a kursy;
ŠÍP, Karel: Kohout v akci - nejlepší televizní
scénky, monology a povídání, kniha, která vás
pobaví;
VACEK, Jiří a VACKOVÁ, Monika: Náš osudový Madagaskar - autoři cestopisu poodkryli
chvíle, kdy se spolu seznamovali a hlavně se
snažili ukázat Madagaskar takový, jaký dnes
skutečně je, se všemi klady i zápory;
VÍTKOVÁ, Markéta: Tvoříme s dětmi originální dárky - kniha plná originálních nápadů;
VYHNIS, Jaroslav: Zahájil jsem leteckou válku - paměti českého pilota ve službách RAF.
Pro děti a mládež:
ARREDONDO, Francisco: Dinosauři a fascinující pravěký svět - úžasné dobrodružství
s dávno zmizelými obyvateli světa, od nejkrva-

za pořadatele Dana Javůrková

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
v Dobřichovicích opět v provozu!
Po náhlém úmrtí MUDr. Ladislavy Bartošové pokračuje od 1. 7. 2014
v provozování pediatrické praxe v její ordinaci MUDr. Vladislava Krausová. Přechodně bude působit v zaměstnaneckém poměru pro poskytovatele zdravotních služeb pana Ing. Ivana Nováka (manžela zemřelé
MUDr. Bartošové) a v případě úspěšného výsledku výběrových řízení
a navázání smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami a obcí převezme praxi od 1. 10. 2014 natrvalo.

Knížka v angličtině:
McEWAN, Ian: Sweet Tooth (v češtině
Mlsoun) - špionážní thriller s romantickým
příběhem;
PUZO, Mario: The Sicilian (v češtině Sicilián) - román o mafii a banditech na Sicílii.
PRÁZDNINY - Otevírací doba v knihovně:
Od 28. 7. do 15. 8. bude knihovna otevřena
v pondělí a ve středu od 13.00 do 17.00.
V ostatní dny provoz nezměněn.
Pondělí: 9.00–11.30
12.30–18.00
Středa: 9.00–11.30
13.00–19.00
Čtvrtek: 		
12.30–16.00
Pátek:
9.00–11.30
naše telefonní číslo: 221 982 562,
knihovna@mestocernosice.cz,
on–line katalog knihovny www.mestocernosice.cz
nebo na www.naseknihovna.cz/cernosice

inzerce

Umísťovací výstava
opuštěných koček
Kdy: 23. a 24. srpna, 10.00–17.00
Kde: Muzeum Betlémů v Karlštejně, č. p. 11
Občanské sdružení Chlupáči v nouzi ve spolupráci s Občanským sdružením na ochranu zvířat Podbrdsko zve na Umísťovací výstavu opuštěných koťat a koček. Přijďte si prohlédnout koťata a kočky z útulků
a třeba si některou odnést domů.
V rámci výstavy se uskuteční také charitativní kočičí jarmark. Zakoupením výrobků na tomto jarmarku podpoříte kočky v útulcích. Výtěžek
totiž bude použit na veterinární péči a krmivo.

lečnějších dinosaurů až po předchůdce dnešního člověka;
BACHNER, Anne: Začarovaný poník - dobrodružný příběh z jezdeckého klubu v Hradišti;
BRUNI, Amelia: Veselá farma. Co dokážou
zvířata? - ilustrované příběhy, které dětem přiblíží život na farmě, v lese a na venkově;
DRIJVEROVÁ, Martina: Příroda pro nejmenší - poznávání přírody a jejích rozmanitých
tajemství;
FRANCKOVÁ, Zuzana: Krůček od propasti dívčí román;
SHAN, Darren: Lovci z přítmí - fantasy literatura;
VODŇANSKÝ, Jan: Máme doma gorilu - knížka plná vtipných i bláznivých, snadno zapamatovatelných básniček, písniček i pohádek. Jedná
se o výběrový soubor toho nejlepšího z tvorby
Jana Vodňanského pro děti.

ANGLIČTINA, FRANCOUZŠTINA
– doučování, individuální i skupinová výuka
v rámci školních osnov,
blízko ZŠ Černošice – Mokropsy

Tel. 602 178 597

Ruština s rodilým mluvčím
•
•
•
•

Studium jak pro děti tak  i dospělé
Program výuky je vždy připraven na míru
Výuka bude probíhat u Vás doma
Individuální hodina (60 min) 350 Kč, skupinová 250 Kč

juliamusic2002@yahoo.com

Tel. 724 700 880 Julia Šupíková

HLEDÁM
PODNÁJEM NEBYTOVÉHO PROSTORU NEBO BYTU 2+k.k.
(min. 20 m2, vlastní vchod, soc. zázemí)
PRO POTŘEBY PSYCHOTERAPEUTICKÉ PRAXE
v Černošicích nebo okolí.
Tel.: 774 196 184
23

