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Několik novinek z našeho města
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-- Na krajské silnici vznikly z iniciativy a z rozpočtu města tři nové
přechody pro chodce s kvalitním bezpečnostním osvětlením. --- Při rekonstrukci ul. Dr. Janského byl doplněn chybějící přechod a na
ochranu chodníku doplněny sloupky; bohužel zatím i tak někteří řidiči
považují chodník za parkoviště… --

-- U přejezdu Kazínská byl souběžně s rozšířením chodníku v souladu
s projektem namalován i přechod pro chodce; na podnět všímavého
občana a po následném zjištění, že právoplatně schválený přechod je
opravdu v blízkosti železničního přejezdu nepřijatelný, musel být zase
zamalován... (auto musí dát chodci na přechodu přednost, zde by ale
nemohlo zůstat stát v prostoru přejezdu). --

-- S využitím dotace Středočeského kraje byly u sportparku Berounka
(hřiště Radotínská) instalovány dva sportovně-relaxační prvky. --

Club Kino od 7. února v novém
Od 1. ledna do 6. února 2015 proběhne
v Club Kině provozní pauza. A to z důvodu rozsáhlejší rekonstrukce. Nový provozovatel Club
Kina zahájí provoz v sobotu 7. února velkou
zahajovací akcí.
Bude obnoven a opraven stávající interiér,
kuchyňské prostory, vzduchotechnika, zázemí pro účinkující, ale i zvukové a světelné
vybavení a některé vybavení exteriéru budovy.
Nový provozovatel připravuje nejen tuto rekonstrukci, ale rovněž nový jídelníček. Samo-

zřejmě se chystají také programové novinky,
a to jak v oblasti hudební a divadelní produkce, tak i nové akce zaměřené na dětské diváky a posluchače.
Bližší informace budou postupně od ledna
2015 zveřejňovány na Clubovém webu (www.
clubkino.cz), a posléze i na programových letáčkách a plakátech a na kulturních a společenských portálech.
Těšíme se na Vás.
Vaše nová Club Kino Crew

Přejeme Vám
všechno nejlepší
do nového roku

PF 2015

inzerce

LPG® DAY SPA exklusivně pro Vás v Černošicích

NEW LIPOMASSAGE™

cílené a rychlé

zeštíhlující & anti-aging ošetření

15

POUZE

MODELACE POSTAVY
již od

MINUT

490 Kč

VYHLAZENÍ CELULITIDY
ODSTRANĚNÍ LOKÁLNÍHO TUKU
ZPEVNĚNÍ POVOLENÉ POKOŽKY
LYMFODRENÁŽ CELÉHO TĚLA

Zbavte se tuku a zpevněte problematické partie Vašeho těla!

Salon KP MEDICAL (OC Vráž 1. p.), Mokropeská 2027, Černošice
Tel. 311 329 411, 602 771 540
www.kpmedical.cz

z radnice

Vítání občánků

Anglická družina s rodilým mluvčím
zábavné sportovně kreativní odpoledne
v angličtině
pro děti od 1. do 4. třídy
doprovod ze školy zajištěn
lektoři jsou nejen rodilí mluvčí, ale i zkušení
učitelé
možnost docházet pouze jednotlivé dny
a zameškané dny nahradit
všeobecný rozvoj dětí bez starostí rodičů

Podzimní vítání nových občánků města Černošice se poprvé konalo v krásném
moderním prostředí našeho nového kulturního sálu na Vráži. V neděli 30. listopadu 2014 zde přivítal pan starosta Filip Kořínek 19 dětí narozených v několika
posledních měsících, samozřejmě spolu s rodiči a někdy i celými rodinami. Celkem se nás tak sešlo přes 70. Program pro naše nejmenší připravili učitelé a děti
hudebního a tanečního oboru při Základní umělecké škole Černošice, kterým
tímto za jejich povedené vystoupení moc děkujeme.
Pro ty, kteří děťátko teprve čekají, bychom rádi připojili upozornění, že další vítání nových občánků proběhne v pátek 15. května 2015. Oznámení o něm
bude pro připomenutí opakovaně vycházet v Informačním listu. S ohledem na
zákon o ochraně osobních údajů už město nemůže adresně rozesílat pozvánky
jednotlivým dětem.
Vítání občánků je velmi příjemnou místní tradicí, kterou určitě chceme držet
a roztomilé přírůstky naší místní komunity vždy náležitě přivítat a odměnit malým
dárkem. Těšíme se na setkání s dalšími šťastnými maminkami a tatínky a jejich
dítky v příštím roce.
Eva Řehořová, matrikářka
Chcete přivítat i vaše děťátko? Informace pro přihlášení najdete na straně 19.
FOTO: MěÚ Černošice

Doplňkové kroužky
mix tanců pro holky i kluky
(Show Dance, Street Dance, …)
karate
tenis
Bafík – rozvoj osobnosti dítěte

Více info na www.wonderclub.cz

-- Nové občánky města jsme přivítali tentokrát v kulturním sále na Vráži. -3

z radnice

Pláž v Mokropsech: kdo ji bude příští rok provozovat?
Město Černošice vyzývá zájemce z řad podnikatelů k předložení návrhů na podobu stánku
s občerstvením a koncept využití městské pláže v Černošicích-Mokropsech. Zájmem je uza-

vřít smlovu s provozovatelem, jehož návrh bude
vyhodnocen jako nejzajímavější a nejvhodnější
pro tuto lokalitu. Návrhy je nutné předložit nejpozději do 20. února na MěÚ Černošice.
FOTO: MěÚ Černošice

Městská pláž je oblíbeným místem místních
obyvatel i návštěvníků. Za uplynulé dva roky
bylo okolí výrazně zkrášleno - nové komunikace, žulová dlažba, zatravnění. Na jaře bude
nově zpevněno blízké parkoviště a přilehlá
ulice. V sousedství pláže i nadále funguje skatepark a bikepark, k pláži patří kurt na plážový
volejbal.
Stánek musí být velký max. 20 m2, uzamykatelný, v případě povodně dočasně přemístitelný. Za pronájem prostoru pro stánek nebude
účtováno nájemné, bude hrazen protiplněním.
Povinnosti provozovatele zahrnují úklid a běžnou údržbu, vypůjčování sítě a míčů na plážový
volejbal, dohled nad dodržováním návštěvního
řádu aj. V průběhu sezóny (květen až září) bude
možné uspořádat maximálně 5 akcí s živou
nebo reprodukovanou hudbou; počet dalších
akcí nerušících okolí pláže není nijak omezen.
Smlouva bude uzavřena na dobu 5 let.
Bližší podmínky najdete na www.mestocernosice.cz.
Filip Kořínek
starosta

-- Podmínky veřejné soutěže najdou zájemci na webu města. --

Regenerace zeleně v zahradě u Základní umělecké školy

Cílem projektu regenerace zeleně Základní umělecké školy, který
město Černošice připravuje ve spolupráci s Ministerstvem životního
prostředí a Státním fondem životního prostředí v rámci Operačního
programu Životní prostředí, je revitalizovat stávající zeleň a dosadbou
pečlivě vybraných rostlin vnést do zahrady novu svěžest, barevnost
a pestrost. Nové rostliny budou kvést od časného jara až do pozdního
léta a po obvodu areálu tak vzniknou jedinečné přírodní kulisy doplněné rozlehlými travnatými plochami ve střední části zahrady.
Zahrada se změní na multifunkční prostor vhodný k širšímu využití.
Vznikne příjemné prostředí vhodné pro nejrůznější kulturní a společenské akce, svatební obřady, vernisáže, workshopy nebo instalace děl
žáků ZUŠ. Velký důraz bude kladen na zachování typického charakteru zahrady, které dominuje prvorepubliková vila architekta Osvalda
Polívky, významného představitele pozdní neorenesance a průkopníka
secesní architektury.
Co se změní
Vegetační fond zahrady je tvořen fragmenty původní výsadby, kterou
však ruší nekoncepční dosadba a skupiny náletových dřevin. Většina
původních dřevin zůstane zachována a projde nezbytným omlazením.
Nálet bude odstraněn a nahrazen novou výsadbou. Linie vzrostlých
smrků ztepilých (podél ulice Střední) byla v minulosti vážně poškozena
četnými neodbornými zásahy, které destabilizovaly celé stromořadí.
Proto bude tato skupina stromů nahrazena novou výsadbou jedle obrovské, jedle ojíněné, jedle kavkazské a jedlovce kavkazského. Nové
stromy s bohatým zavětvením vytvoří estetickou, ale zároveň účinnou
protiprachovou a protihlukovou kulisu. Součástí realizace sadových
úprav bude také komplex opatření zajišťujících dlouholetou prosperitu
rostlin a dřevin, včetně závlahového systému.
Zahájení realizace je naplánováno na první čtvrtletí roku 2015. Regenerace bude ukončena nejpozději do 30. května 2015. Detaily
k projektu naleznete na www.mestocernosice.cz.
Ivo Stanček, projektový manažer
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-- Úpravou stávající zeleně a dosadbou nové se zahrada změní
na příjemné místo vhodné pro konání různých akcí. --

z radnice

Jednou větou...
• Všechno nejlepší do nového roku!
• Média informovala o tom, že na černošické
radnici na měsíc zavlála ukrajinská vlajka - místní
zastupitelé vyjádřili podporu Ukrajině a protest, že
prezident Zeman zastává proruské pozice a otáčí
kormidlo české zahraniční politiky.
• Zastupitelé schválili rozpočet města na rok 2015;
podrobnosti najdete uvnitř IL a na městském webu
pod záložkou Rozpočet.
• Zastupitelstvo schválilo vznik výboru pro územní
plánování, který se bude mimo jiné věnovat otázkám budoucí podoby centra Černošic a centra
Mokropes; současně zastupitelstvo schválilo záměr
ustanovit také grantový výbor, který bude rozdělovat
granty na kulturu, činnost s dětmi a mládeží a na sociální služby.
• Také rada města ustanovila své poradní orgány
– komise – a to komisi stavební, školskou, sociální,
pro vzhled města a životní prostředí, pro dopravu
a bezpečnost a pro spolkovou činnost a komunitní
život; speciální pracovní skupina vznikne pro otázky
rekonstrukce železnice.
• Povodí Vltavy požádalo městskou radu o výjimku
z protihlukové vyhlášky kvůli práci na rekonstrukci
černošického jezu.
• Závěrečným koncertem 13. prosince skončil festival na oslavu 60 let naší Základní umělecké školy.

• Ve prospěch veřejné sbírky na sportovní halu se
konal černošický ples, adventní odpoledne ve škole
a další akce, na řadě míst se prodává benefiční kalendář s fotografiemi místních sportovních spolků; celková částka ve sbírce se přiblížila 8 milionům korun!
• Po Berounce začal v době adventu jezdit přívoz –
od lipenecké lávky až k mokropeské pláži.
• Ve Sportparku Berounka (u Radotínské ulice)
byly instalovány dva sportovně-relaxační stroje, pořízené z dotace od Středočeského kraje.
• Město využilo opci na půlroční prodloužení
smlouvy se svozovou společností Rumpold; veřejná
soutěž tedy proběhne na svoz a zpracování odpadu
na období od 1. července 2015.
• Rada města zveřejnila výzvu k podání návrhů na
budoucí podobu stánku s občerstvením a koncept
provozování městské pláže - více informací na straně 4.
• Krajský soud v Praze v plném rozsahu zamítl návrh manželů Kučerových na zrušení části Změny
č. 1 Územního plánu Černošic.
• Čtyři architektonické týmy na radnici představily
své návrhy možné budoucí podoby mateřské školky
na konci Husovy ulice – pro zájemce jsou k dispozici na městském webu v sekci Projekty – Strategické
záměry.
• Během listopadu se po městě ztratilo a s použitím SMS zpráv a Facebooku zase našlo několik
koťátek.

Jaké komise se podílí na činnostech města
Komise pro spolkovou činnost a komunitní
život
Předseda: Filip Kořínek
Členové: Karel Müller, Michal Vlček, Magdaléna Voldřichová, Petra Stejskalová, Georgi Bečev,
Josef Barchánek, Marek Jeřicha, Barbora Malá,
Pavel Jahelka
Tajemník komise: Adéla Červenková
Stavební komise
Předseda: Petr Wolf
Členové: Jiří Kubát, Vladimír Kudela, Milan Lášek,
Vladimír Leška, Přemysl Mališ, Aleš Voženílek
Tajemník komise: Lucie Poulová

Granty na rok 2015
Město Černošice vyhlásilo grantové
řízení pro kulturní činnost, pro práci
s mládeží a granty k zajištění registrované sociální služby.
Formuláře a podmínky pro poskytnutí grantů
jsou zveřejněny na internetových stránkách
města www.mestocernosice.cz v sekci Město –

• Prosincové zasedání zastupitelstva trvalo 5,5 hodiny a skončilo v půl jedné v noci; hodně se diskutovalo hlavně o škole, o etickém kodexu zastupitele,
o Informačním listu a řadě jiných témat.
• Černošické Technické služby a technická četa
MČ Praha-Lipence společnými silami opraví podlahu z fošen na lávce; na společnou celkovou opravu
v nákladech za 0,5 mil. Kč, popř. rozsáhlejší za 1,5
mil. Kč včetně nového nátěru, v současné době
nemají Lipence prostředky; s žádostí o pomoc při
řešení se MČ Lipence obrátí na pražský magistrát.
• Na Mikulášské trhy v Centru Vráž přišel rekordně
vysoký počet návštěvníků – děkujeme organizátorům za velmi podařenou akci!
Filip Kořínek, starosta
filip.korinek@mestocernosice.cz

Komise pro dopravu a bezpečnost
Předseda: Šimon Hradilek
Členové: Petr Zmatlík, Tomáš Prskavec, Tomáš
Havlík, Václav Maisner, Josef Linhart, Vlastimil Ráb
Tajemník komise: Martin Votava
Sociální komise
Předseda: Martina Řehořová
Členové: Milena Paříková, Daniela Göttelová,
Barbora Řepová, Jakub Martin, Marcela Haspeklová, Naděžda Švehlová, Alena Hrudková, Miroslav
Strejček
Tajemník komise: Jaroslava Krčilová

Granty. Formuláře obdržíte rovněž v podatelně
městského úřadu.
Vyplněné formuláře bude potřeba odeslat na adresu úřadu (Riegrova 1209, 252 28 Černošice)
nebo odevzdat do podatelny nejpozději do 13.
února 2015. Podmínkou pro zařazení žádosti do
grantového řízení bude pro žadatele, kteří žádají
opakovaně, řádné vyúčtování přidělené dotace
v roce 2014, a to nejpozději 15. ledna 2015. Žadatelé o grant v oblasti práce s mládeží mohou
zažádat o grantovou podporu buď na pravidelnou činnost nebo na konkrétní projekt. Obě tyto

Příští zasedání zastupitelstva
proběhne 28. 1. od 19 hodin
v Hasičské zbrojnici Mokropsy.
Komise pro vzhled města a životní prostředí
Předseda: Milena Paříková
Členové: Jana Neumanová, Slávka Kopačková,
Jan Pretel, Petr Šmerák, Vladimír Dousek, Jana
Slezáková
Tajemník komise: Renáta Petelíková
Komise pro školství
Předseda: Lenka Kalousková
Členové: Milan Čejka, Petr Hopfinger, Jitka Böhmová, Martina Fritschová, Alžběta Kratochvílová,
Klára Pondělíčková, Jana Sticzayová, Barbora
Formanová
Tajemník komise: Eva Schneebergerová
Dále byla ustanovena pracovní skupina pro rekonstrukci železnice, jejíž koordinací byl pověřen člen
rady Tomáš Kratochvíl.
možnosti jsou součástí grantového formuláře.
Celkem bude z rozpočtu města rozděleno
920 tisíc Kč, z čehož 350 tis. na kulturní činnost, 540 tis. pro práci s mládeží a 30 tis. k zajištění registrované sociální služby. Žádosti posuzuje a o výši dotace rozhodne grantový výbor.
Výsledky grantového řízení budou zveřejněny
v Informačním listu a na internetových stránkách
města a zároveň doručeny žadatelům na kontakty, které uvedou ve svých žádostech.
Adéla Červenková, odbor kultury
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Územní a regulační plán – smysl, podstata a rozdíly
Cílem územního plánování je vytvářet předpoklady pro výstavbu a pro udržitelný
rozvoj území tak, aby podmínky pro životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro
sociální soudržnost byly vyvážené. Územní plánování pomáhá městu koordinovat
veřejné i soukromé záměry, výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území.
Z nástrojů územního plánování na úrovni obcí je nejlépe využitelný územní, případně
regulační plán.
Co řeší územní plán
Územní plán je u nás tradičně nejčastěji používaným nástrojem územního plánování. Legislativně je upraven stavebním zákonem (zákon
č. 183/2006 Sb.) a příslušnými doprovodnými
vyhláškami.
Územní plán se pořizuje a vydává pro celé
území obce. Územní plán je závazný pro pořízení a vydání regulačních plánů a pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních
rozhodnutí.
O pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce. Územní plán pořizuje úřad územního plánování a zpracovává ho projektant. Územní plán po projednání vydává zastupitelstvo obce
formou opatření obecné povahy.
Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje
území města, ochranu jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání (tj. urbanistickou
koncepci), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Dále vymezí zastavěné území,
zastavitelné území a plochy přestavby, veřejně
prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření a územní rezervy. Územní plán rozčlení celé
území na plochy s rozdílným způsobem využití
(např. plochy bydlení, plochy rekreace, plochy
výroby a skladování). Pro využívání těchto ploch
a koridorů se v územním plánu stanoví podmínky
- hlavní, přípustné a nepřípustné využití. Dále se
pro tyto plochy stanoví základní podmínky prostorového uspořádání, např. výšková regulace
zástavby, minimální výměra stavebních pozemků, procento zastavěnosti, charakter zástavby.

Co řeší regulační plán
Regulační plán se většinou zpracovává a vydává pro vymezenou část území města. Regulační plán je závazný pro rozhodování v území,
zejména pro vydávání územních rozhodnutí.
O pořízení regulačního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce. Regulační plán pořizuje úřad
územního plánování a zpracovává ho projektant.
Regulační plán po projednání vydává zastupitelstvo obce formou opatření obecné povahy. Regulační plán na rozdíl od územního plánu může
nahradit územní rozhodnutí.
Regulační plán v řešené ploše stanoví podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění
a prostorové uspořádání staveb, pro ochranu
hodnot a charakteru území, pro vytváření příznivého životního prostředí a pro ochranu veřejného zdraví a pro požární ochranu. Vymezuje také
veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná
opatření.
Územní versus regulační plán
Zatímco územní plán řeší využití celého území
obce, regulační plán se soustřeďuje na využití
jednotlivých pozemků a prohlubuje tak územní
plán. Stanovuje mimo jiné regulativy využití pozemků a umístění staveb, omezení změn v jejich
užívání, přístupy ke stavbám, napojení na technické vybavení a regulační prvky plošného anebo prostorového uspořádání. Územní plán také
určuje regulativy, ale tyto regulativy se vztahují
k funkčním celkům (plochám). V regulačním plánu se regulativy stanovují pro jednotlivé pozem-

Zajímavosti z Městské policie
Spící muž na silnici
Dne 13. 11. 2014 ve večerních hodinách byla
hlídce městské policie
oznámena podnapilá osoba ležící na komunikaci
v křižovatce ulic Brusinková a Mokropeská. Hlídka
na místě zjistila, že muž je poraněn na hlavě.
Z tohoto důvodu na místo přivolala RZS. Muž
si po ošetření stěžoval na bolest hrudníku
a tvrdil, že byl napaden. Na žádost lékaře hlídka městské policie doprovodila sanitní vůz do
FN Motol.
Černošické rodeo
Oznámení o pobíhajícím stádu šesti koní přijala hlídka městské policie 18. 11. 2014 kolem
22 hodiny. Koně pobíhali pod železářstvím
Koníček, po ul. Dobřichovická směrem do
Dobřichovic. Hlídce městské policie se podařilo koně obrátit a zahnat na pole v blízkosti ul.
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U Dubu. Dle místní znalosti byla vyrozuměna
majitelka, která si koně odvedla do ohrady. Při
akci pomáhala samotná oznamovatelka této
události, občanka města Černošice. Městská
policie děkuje za tuto pomoc.
Všímavé děti
Dne 20. 11. 2014 krátce po poledni hlídka
městské policie přijala oznámení o pohozených injekčních stříkačkách u kontejnerového stání v ul. Karlická. Tyto injekční stříkačky našli dva kluci, kteří o nálezu informovali
procházející paní, a ta událost oznámila. Přivolaná hlídka MP injekční stříkačky z místa
odstranila. Oba chlapci byli pochváleni, že se
správně zachovali a věc nahlásili, ale i zato, že
na stříkačku nesahali.
Tohle se nedělá
Dne 24. 11. 2014 se místnímu chataři nevyplatilo vypouštění septiku do veřejné kanalizace. O tomto nekalém jednání byla vyrozu-

ky. V regulačním plánu je možné stanovit například uliční a stavební čáry, minimální a maximální
výšky staveb, objem staveb, tvar střech, členění
objektů, orientaci hlavních vstupů či parametry
oplocení.
Zjednodušeně řečeno územní plán je o plochách a zástavbě, na rozdíl od regulačního plánu, který je o pozemcích a stavbách. Územní
plán stanoví základní podmínky a regulační plán
podrobné podmínky pro využití území i pro prostorové uspořádání území.
Jaké plány máme v našem městě
Černošice mají nový územní plán vydaný
v roce 2010 a změnu č. 1, která byla vydána
v roce 2014. Další změna územního plánu se
zatím neprojednává.
Na území města bylo vydáno celkem sedm
regulačních plánů: Regulační plán Na Vysoké,
Regulační plán Akátová, Regulační plán V Lavičkách, Regulační plán Vápenice, Regulační plán
Javorová, Regulační plán Werichova a Regulační plán Na Koutech-východ. V současné době
se projednává změna Regulačního plánu Javorová, V Lavičkách a Vápenice. U všech změn
regulačních plánů proběhlo projednání zadání
a připravuje se zpracování vlastních návrhů projektantem. Zadání změny Regulačního plánu
Vápenice bude předloženo zastupitelstvu ke
schválení na lednovém zasedání, ostatní zadání
jsou již schválená.
Další postup projednávání bude vždy zveřejněn na úřední desce. Všechny územně plánovací dokumentace města Černošice (územní plán,
regulační plány) jsou zveřejněny na internetových stránkách města: www.mestocernosice.
cz/mesto/uzemni-planovani/up-a-rp-cernosice/platne-1/.
Helena Ušiaková
vedoucí odboru územního plánování

měna hlídka městské policie, která na místě
hovořila s mužem, který uvedl, že vypouštěl
vodu z pračky. Hlídka MP si však všimla, že
jeden konec hadice je ponořen do septiku
a napojen na kalové čerpadlo. Hlídka MP
vše zdokumentovala, muži nařídila ukončení vypouštění septiku, což učinil. Celá věc
bude předána příslušnému správnímu orgánu
k projednání.
Kontrola skateparku
Dne 24. 11. 2014 v brzkých ranních hodinách
byli zjištěni dva bezdomovci, kteří si v místě
Skateparku pod rampou zřídili bivak. Oba
muži byli hlídkou městské policie zkontrolování
a po zjištění, že nejde o osoby v pátrání PČR,
byli poučeni, že nelze takhle přespávat. Bylo
jim doporučeno azylové bydlení v některém ze
zařízení pro bezdomovce. Dále byli poučeni,
aby si z místa odnesli veškeré své věci, neboť
zbytek bude odklizen zaměstnanci Technických služeb. V následujícím prvním pracovním dnu Technické služby místo vyčistili.
Za Městskou policii Černošice
str. Otmar Klimsza

z radnice

K čemu a co je Školská rada?
Vzhledem k tomu, že v souvislosti s nástupem
nového vedení na naší základní škole se dostalo zvýšené pozornosti instituci Školské rady
(ŠR), rádi bychom veřejnost stručně seznámili
s touto institucí a s jejími pravomocemi.
Povinnost zřizovat Školskou radu při základních, středních a vyšších odborných školách
byla stanovena zákonem 561 v roce 2004,
tzv. školským zákonem. Školskou radu je
povinen zřídit zřizovatel školy, tedy v našem
případě obec, který zároveň stanoví počet jejích členů - u nás je to devět. Zákon dále říká
(§ 167 školského zákona), že třetinu členů
Školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků (rodiče) a třetinu volí učitelé školy. Funkční období člena Školské rady
je tříleté. Školská rada má povinnost zasedat
nejméně dvakrát ročně. Ředitel školy, který ovšem nesmí být členem rady, je povinen
účastnit se zasedání Školské rady na vyzvání
jejího předsedy.
Pravomoci Školské rady
Dle § 168 příslušného zákona má Školská

rada tři významné kontrolní pravomoci: schvaluje výroční zprávu školy; schvaluje školní řád
a schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků
žáků. Její ostatní pravomoci jsou poradní.
Školská rada se vyjadřuje k návrhům školních
vzdělávacích programů i k jejich naplňování;
podílí se na zpracování koncepčních záměrů
rozvoje školy; projednává rozpočet školy a navrhuje rozpočtová zlepšení; projednává zprávy
školní inspekce a může také podávat podněty
a oznámení řediteli školy, zřizovateli, i orgánům státní správy.
Školská rada je tedy orgán kontrolní i poradní, u kterého se předpokládá, že bude
sloužit jako komunikační platforma mezi všemi
- na chodu školy zainteresovanými - stranami.
Utváření role Školské rady, která může vycházet z jejích poradních kompetencí, je do značné míry závislá na neformální autoritě Školské
rady, a také na vztazích důvěry mezi všemi reprezentovanými stranami.
Školská rada je primárně definována jako
orgán školy a seznam jejích členů i zápisy
z jejích jednání najdete na webových strán-

Rozpočet města na rok 2015 schválen
Na svém posledním zasedání v roce 2014 zastupitelstvo města projednalo a schválilo rozpočet města na rok 2015. Rozpočet je sestaven jako schodkový, kdy schodek
je kryt zapojením zůstatků účtů, tj. ušetřenými penězi.
Celkové výdaje rozpočtu na rok 2015 jsou
schváleny ve výši 208,5 milionu korun. K tomu
je potřeba přičíst 17 milionů korun na splátky
úvěrů, celkem tedy 225,5 milionu korun. Celkové příjmy jsou schváleny ve výši 216 milionů
korun. Rozdíl ve výši 9,4 milionu korun je pokryt
tzv. zapojením zůstatku na účtu, tedy penězi,
které zbývají díky úsporám a nevyčerpaným výdajům předchozího roku.
V rozpočtu je zohledněn pozitivní vývoj daňových příjmů podle toho, jaký byl příjem z daní
v několika minulých letech. Toto navýšení se
odráží ve vyšších investičních výdajích, posílení výdajů na kulturu, v posílení hlídkové služby
Městské policie vykonávané přímo na území
města a také byly navýšeny splátky úvěrů,

které již zahrnují i splátky úvěru na sportovní
halu.
Na granty pro oblast sociální je přiděleno 30
tisíc korun, tedy o 10 tisíc více než loni. Oproti
loňskému rozpočtu jsou navýšeny také částky
grantů pro oblast práce s mládeží o 20 tisíc korun
na 540 tisíc korun, granty pro oblast kultury jsou
schváleny ve výši 350 tisíc korun. Dále město
navyšuje své vlastní výdaje na kulturu, mimo jiné
v souvislosti s předpokládaným vydáním knihy
o Černošicích k 900. výročí první písemné
zmínky o nich. Také byly o 2 miliony navýšeny
výdaje na Městskou policii, protože se rozšiřuje
hlídková služba Městské policie vykonávaná přímo v Černošicích na 24 hodin denně.
V plánovaných výdajích je přibližně 21 milionů

Příspěvky příspěvkovým organizacím 2015 - návrh
Paragraf

Položka

Příspěvková organizace

Druh příspěvku

3111

5331

MŠ Karlická

provozní

970,000

provozní „na odpisy“

540,835

MŠ Topolská

provozní

594,000

3111

5331

3111

5331

Výdaje v tis. Kč

3111

5331

provozní „na odpisy“

3111

5901

rezerva na platy

300,000

provozní

829,670

provozní „na odpisy“

633,916

3111

5331

3111

5331

3113

5331

3113

5331

3231

5331

3231

5331

MŠ Barevný ostrov
Základní škola
Základní umělecká škola

72,544

provozní

5 821,000

provozní „na odpisy“

1 704,000

provozní
provozní „na odpisy“

40,000

kách školy. Obracejte se prosím s důvěrou na
své zástupce ve Školské radě. Je však třeba
reflektovat skutečnost, že Školská rada není
výkonný orgán školy a s konkrétními požadavky a stížnostmi je třeba se předně obracet na
vedení školy. Nicméně Školská rada se zabývá
všemi podněty a stížnostmi, které komunikuje
v rámci svých zasedání – tedy mezi zástupci
všech zainteresovaných stran. Na základě
těchto zasedání, která se snaží o důkladné
posouzení všech známých argumentů a relevantních aspektů posuzované věci, rozhoduje
Školská rada (nadpoloviční většinou přítomných členů rady - při rovnosti hlasů rozhoduje
hlas předsedkyně) o ne/schvalování příslušných dokumentů a o podávání konkrétních
podnětů směrem k vedení školy, ke zřizovateli,
případně k orgánům státní správy.
Andrea Bergmanová
předsedkyně Školské rady
a zástupce rodičů ve Školské radě
Iveta Radová
zástupce učitelů ve Školské radě
Karel Müller
zástupce zřizovatele ve Školské radě

korun na investice a rekonstrukce, což je o 5
milionů více než v minulém roce. Jedná se například o 2 miliony korun spoluúčasti města na
zateplení budov základní školy v Mokropsech,
dále 2 miliony na investice do veřejného osvětlení, 6 milionů na dokončení intenzifikace čističky
odpadních vod, 1 milion na obnovu kanalizace
po povodních v r. 2013 v ulicích Dr. Jánského
a Ukrajinská nebo 3 miliony na dokončení rekonstrukce ulice Dr. Jánského a na rekonstrukci
ulic Ukrajinská a Na Drahách.
V rozpočtu zatím není zahrnuta výstavba sportovní haly u školy, protože tato akce má více
zdrojů financování (úvěr, dary, dotace, vlastní
prostředky města), které ovlivňují způsob, kdy
a jak mohou být do rozpočtu zahrnuty. Z podobných důvodů není zatím v rozpočtu zahrnuta
půdní vestavba školy v Mokropsech nebo rekonstrukce radnice (vily Tišnovských), které budou
hrazeny z vlastních prostředků (úspor) města
a z dotace, resp. v případě radnice z úspor města a z prostředků získaných prodejem stávajících
nemovitostí, tedy prodejem úřadu v Riegrově ul.
V rámci jednání rady města při přípravě rozpočtu byly za přítomnosti ředitelek škol projednány také jejich návrhy rozpočtů. V tabulce jsou
přehledně zpracovány příspěvky města jednotlivým školám (příspěvky jsou zahrnuty v celkovém rozpočtu pod příslušnými oblastmi činností
města).
V níže uvedené tabulce je schválený rozpočet v členění podle jednotlivých oblastí činností
(ODPA), vždy v rozdělení na běžné a kapitálové/
investiční příjmy a výdaje. Podrobnosti rozpočtu
v členění až na jednotlivé položky (tedy druhy
příjmů a výdajů v rámci každé činnosti) jsou zveřejněny na webu města www.mestocernosice.
cz v odkazu Rozpočet/2015/podrobnosti.
Martina Šnoblová
rozpočtář, finanční odbor

203,887
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z radnice
Schválený rozpočet dle ODPA na rok 2015 v tis. Kč

OdPa
Pol
Rozpočtové příjmy
Běžné
1111
000000
1112
000000
1113
000000
1121
000000
1211
000000
1340
000000
1341
000000
1343
000000
1345
000000
1351
000000
1355
000000
1361
000000
1511
000000
000000
002169
002221
002299
002310
002321
003113
003314
003349
003392
003399
003612
003613
003632
003636
003639
003723
003725
003769
004350
004351
005311
006171
006310
4112
000000
4116
000000
000000
Běžné příjmy celkem

Název

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun. pož.
Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů
Daň z příjmů právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př.
Odvod z výherních hracích přístrojů
Správní poplatky
Daň z nemovitých věcí

Bez ODPA
Ostatní správa v prům, obch., stav. a službách
Provoz veřejné silniční dopravy
Ostatní záležitosti v dopravě
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly
Základní školy
Činnosti knihovnické
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Územní rozvoj
Komunální služby a územní rozvoj j. n.
Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebez. a komun.)
Využívání a zneškodňování komun. odpadů
Ostatní správa v ochraně životního prostředí
Domovy pro seniory
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení
Bezpečnost a veřejný pořádek
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dot. vztahu
Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu

Bez ODPA

Kapitálové
002321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly
003636
Územní rozvoj
Kapitálové příjmy celkem
Rozpočtové příjmy celkem
Rozpočtové výdaje
Běžné
002212
002219
002221
002229
002310
002321
003111
003113
003231
003314
003326
003349
003392
003399
003412
003421
003612
003613
003631
003632
003635
003636
003639
003722
003723
003745
004339
004350
004351
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Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Provoz veřejné silniční dopravy
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly
Předškolní zařízení
Základní školy
Základní umělecké školy
Činnosti knihovnické
Pořízení, zachování a obnova hodnot nár hist. povědo
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Zájmová činnost v kultuře
Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostř.
Sportovní zařízení v majetku obce
Využití volného času dětí a mládeže
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Územní rozvoj
Komunální služby a územní rozvoj j. n.
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ost. odpadů (jiných než nebez. a komun.)
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
Domovy pro seniory
Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení

Příjmy

Výdaje

13 900,00
6 800,00
1 200,00
14 800,00
30 700,00
3 560,00
470,00
110,00
25,00
300,00
600,00
28 580,00
12 088,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

113 133,00
300,00
6,50
3 500,00
21 130,00
110,00
80,00
50,00
410,00
320,00
2,00
698,89
432,61
65,00
300,00
25,00
110,00
1 280,00
300,00
1 920,00
720,00
4 777,00
1 174,00
100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

64 435,43
215 379,43

0,00

400,00
300,00
700,00
216 079,43

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 340,00
390,00
720,00
120,00
7 440,88
6 188,00
3 940,97
7 525,00
243,89
253,00
3,00
763,00
924,00
2 013,00
151,00
740,00
266,10
189,50
3 530,00
98,10
370,00
972,54
8 154,50
7 101,00
202,00
595,00
4 701,00
1 010,00
2 073,50

49 452,70
14 982,73

0,00
0,00

z radnice
004379
005299
005311
005512
006112
006171
006310
006320
006399
006409
Běžné výdaje celkem

Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence
Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st
Bezpečnost a veřejný pořádek
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění funkčně nespecifikované
Ostatní finanční operace
Ostatní činnosti j. n.

Investiční
002212
Silnice
002219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
002310
Pitná voda
002321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly
003113
Základní školy
003631
Veřejné osvětlení
003636
Územní rozvoj
004350
Domovy pro seniory
005311
Bezpečnost a veřejný pořádek
006171
Činnost místní správy
006409
Ostatní činnosti j. n. - investiční rezervy
Investiční výdaje celkem
Rozpočtové výdaje celkem
Financování
8115
000000
8124
000000
000000

Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. účtech
Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjč. prost

Bez ODPA
Financování celkem

CELKEM

Názory zastupitelů
Já píši Vám
Já píši Vám, Vám pane starosto, a jak jistě
tušíte, jde mi především o dění ve škole po nástupu nového vedení školy. Intenzivně jsem se
o dění ve škole začal zajímat po té, co na zasedání zastupitelstva města dne 6. 11. 2014
vystoupili někteří rodiče, kteří byli nespokojeni
s organizací výuky a zejména po té, co se na
radnici za tzv. „zavřenými dveřmi“ uskutečnila
schůzka zastupitelů, vedení města, vedení školy
(zastoupeno paní ředitelkou) a Školskou radou
(zastoupena zástupci města a rodičů). Protože mi na této schůzce zcela chyběli zástupci
pedagogického sboru, požádal jsem i učitele
o schůzku, abych také od nich získal informace o dění ve škole. Následně jsem absolvoval
též otevřenou část jednání rodičů se Školskou
radou, průběžně komunikuji s některými rodiči
a znám i názor vedení města, který byl veřejně
prezentován na jednání zastupitelstva města dne
3. 12. 2014. V neposlední řadě jsem si pročetl zápisy ze školské komise a Školské rady za
poslední čtyři roky, seznámil se s průběhem výběrového řízení na nového ředitele školy včetně
koncepcí, které byly předloženy uchazeči o tuto
pozici, dále pak s veřejně přístupnými dokumenty školy, zejména výročními zprávami a ŠVP.
Předpokládám tedy, že informace o dění ve
škole, které v současné době mám jsou úplné,
poměrně detailní a stejné, jako máte k dispozici
i Vy. Jediné, co ještě do Vánoc absolvuji, je moje
osobní schůzka s paní ředitelkou, kterou mám
domluvenou na pondělí 15. prosince (tento text
píši s ohledem na uzávěrku 13. 12.).
Nemá smysl zabíhat do detailů, na to by celé
IL nestačily. Podržím se tedy pouze podstaty
věci, jak celou situaci chápu já.

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

190,00
540,00
10 009,00
1 807,00
1 729,00
103 119,03
1 286,00
1 175,00
2 000,00
2 600,00
186 474,01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3 338,00
1 130,00
1 820,00
7 180,00
2 000,00
2 100,00
200,00
100,00
650,00
1 480,00
2 000,00
21 998,00
208 472,01

9 399,58
0,00

0,00
17 007,00

9 399,58
9 399,58

17 007,00
17 007,00

225 479,01
Osobně jsem stále více přesvědčen o tom,
že jsme (všimněte si prosím toho „jsme“, neboť
jako jeden ze zástupců zřizovatele cítím stejnou
odpovědnost, jakou jistě cítíte i Vy) udělali chybu
při výběru nového vedení školy. Až příliš jsme se
soustředili na novou koncepci, zavádění nových
metod výuky, nastavení nových vztahů mezi rodiči, žáky a školou atd. Unikla nám však jedna
podstatná skutečnost. Nic z toho nelze realizovat, pokud veřejná instituce velikosti naší školy
nebude od prvního dne řízena na profesionální
úrovni. Jinými slovy, jsem přesvědčen o tom, že
většina problémů, které se za první čtyři měsíce
ve škole navršily, jsou především důsledkem nezvládnutého řízení nově jmenovaným vedením,
nikoli důsledkem střetu nového se starým, jak
je ze strany vedení města prezentováno. Proto
mi opakované výzvy vedení města a ŠR směrem
k rodičům a pedagogickému sboru o trpělivosti
a spolupráci nedávají příliš smysl. Ano, pokud
by šlo o novou koncepci, potřebný čas na změnu se dá počítat na několik let. Ale pokud jde
o schopnost řídit školu po organizační stránce,
byl by takto dlouhý čas pouze prostorem pro
destrukci kvalit, které, jak jste i Vy několikrát
sám přiznal, naše škola léta měla. Zejména pak
prostorem pro destrukci pedagogického sboru,
který je a vždy bude základním pilířem dobré
školy, na kterém však nelze stavět, pokud bude
v rozkladu. Necháte-li pedagogický sbor (v našem případě pedagogický sbor, který z naší školy udělal jednu z nejlepších škol na Praze-západ)
tzv. napospas novému vedení bez zastání či
opory ze strany zřizovatele, nemůžete čekat nic
jiného, než eskalaci emocí, možná další odchody pedagogů, v nejhorším případě pak odchody
žáků na jinou školu. Nic z toho si nepřeji ani já
a jistě ani Vy. Prosím, zamyslete se ještě jednou,
zda není alespoň něco pravdy na tom, co Vám
sdělují rodiče a pedagogové a pokud Vám to
není zcela proti mysli i nad tím, co Vám píši já.

225 479,01

Zkuste znovu přehodnotit Vámi odmítnuté návrhy směřující k řešení situace (školský výbor, evaluační plán, mou pomoc v komunikaci ...). Příliš
času na stabilizaci situace nám již nezbývá.
Stále věřím, že nebudu další Vaší neústupností přinucen jednat vůči vedení města méně
vstřícně, než jednám doposud.
Michal Strejček - zastupitel města Černošice

Vyjádření radních a dalších
zastupitelů
S ohledem na nepříznivou situaci, za které
vedení do školy nastoupilo, si podle našeho
názoru vede poměrně dobře, se zřizovatelem plně spolupracuje, případné nedostatky
kompetentně řeší a v příštích měsících očekáváme další stabilizaci a zlepšení situace.
Zastupitelstvo města vyjádřilo podporu vedení školy i učitelskému sboru, stejně jako rada
města. Také školská rada, kde jsou zastoupeni učitelé, rodiče i zástupci města, a která
se situací podrobně zabývala, apelovala na
posilování atmosféry důvěry a vzájemné spolupráce a také ona vyjádřila podporu vedení
školy. Je zřejmé, že určitá část lidí věci vnímá negativně, a i jejich názorům budeme nadále naslouchat, nicméně pro školu je podle
našeho názoru potřebné nevyužívat nastalou situaci k politickému zviditelňování a ke
stupňování nepřiměřeného tlaku na vedení
školy. Interpretaci podanou v „otevřeném dopise“ považujeme za účelovou, nevyváženou
a v důsledku neodpovědnou.
Filip Kořínek, starosta; Petr Wolf, místostarosta; Lenka Kalousková, Karel Müller, Šimon
Hradilek a Tomáš Kratochvíl - členové rady
města; Tomáš Hlaváček, Josef Kraus, Petr
Ullrich, Petr Zmatlík, Pavel Tichý - zastupitelé
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z radnice

Z 1. mimořádného jednání Rady města Černošice (11. 11. 2014)
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informace o průběhu veřejné
zakázky; rozhoduje o zrušení zadávacího řízení
s názvem „Sportovní hala u ZŠ Černošice-Mok-

ropsy“ z důvodu, že v jeho průběhu se vyskytly
důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím
řízení pokračoval;

• věnuje zvýšenou pozornost dění v základní
škole; bere na vědomí informace ředitelky
o současné situaci; podporuje dosavadní i plánované kroky vedení školy.

Z 2. jednání Rady města Černošice (19. 11. 2014)
Odbor investic a správy majetku
Rada města Černošice:
• schvaluje záměry pronájmu těchto městských
pozemků v roce 2015, všechny v obci a k. ú. Černošice: 1) parc. č. 479/1 o výměře 16 m2 (Riegrova - garáž u č. p. 228) za cenu dle znaleckého
posudku min. 50 Kč/m2/rok, 2) parc. č. 1160
o výměře 579 m2 (Husova) za cenu dle dohody
min. 40 Kč/m2/rok, 3) parc. č. 4048 o výměře 22 m2 a parc. č. 4049/17 o výměře 305 m2,
vzniklá na základě geometrického plánu č.4242216/2012 ze dne 12. 12. 2012 z parc. č. 4049/1
(pod Dobřichovickým kopcem) za cenu dle znaleckého posudku min. 25 Kč/m2/rok, 4) parc. č.
4032 o výměře 46 m2 a parc. č. 4033/2 o výměře
91 m2 (os. Na Klůčku) za cenu dle znaleckého posudku min. 25 Kč/m2/rok;
• revokuje usnesení č. R/33/37/2011 přijaté na
37. schůzi rady města konané dne 21. 11. 2011
z důvodu, že se stalo bezpředmětným, neboť byl
uzavřen dodatek ke smlouvě o provozování vodohospodářské infrastruktury, který mění její účinnost
z doby neurčité na určitou, do kolaudace probíhající rekonstrukce čistírny odpadních vod;
• pověřuje Jiřího Jiránka, vedoucího odboru investic
a správy majetku MěÚ Černošice, podepisováním
smluv o zřízení věcného břemene (služebnosti nebo
reálného břemene) a ostatních listin s tím souvisejících s právnickými osobami do hodnoty zřizovaného věcného břemene ve výši 50.000 Kč;
• bere na vědomí zprávu a doporučení hodnotící
komise pro veřejnou zakázku „Pojištění majetku
města Černošice a jím zřízených příspěvkových
organizací“; rozhoduje 1) o výběru nejvýhodnější nabídky č. 1 Allianz pojišťovna, v celkové částce 1.138.980 Kč bez DPH na dva pojistné roky,
2) o vyloučení nabídky č. 2 uchazeče Česká pojišťovna pro nedodržení podmínek stanovených
v zadávací dokumentaci;
• schvaluje záměr prodeje částí pozemků parc. č.
4271/38, parc. č. 4271/40 a parc. č. 4271/27,
všechny v obci a k. ú. Černošice, ve vlastnictví
města Černošice, v ulici Radotínská, za minimální
nabídkovou cenu 3.000 Kč / m2; doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit záměr prodeje těchto pozemků;
• schvaluje Kupní smlouvu, kterou dojde k prodeji
pozemku parc. č. 1373/6 o výměře 45m2 k. ú.
Černošice ve vlastnictví města Černošice v ul. Jiráskova společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za cenu
3.000 Kč /m2; doporučuje zastupitelstvu města
1) revokovat usnesení č.Z/37/2/2014, 2) projednat a schválit Kupní smlouvu;
• schvaluje Kupní smlouvu, kterou město Černošice odkoupí pozemek parc. č. 4271/60 o výměře
11m2 v k. ú. Černošice v ulici Radotínská od společnosti Povodí Vltavy státní podnik za celkovou
částku 2.432 Kč; doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit tuto Kupní smlouvu;
• souhlasí s realizací podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce formou otevřeného řízení na výběr
zhotovitele stavby s názvem „Sportovní hala u ZŠ
Černošice-Mokropsy“; schvaluje znění zadávací
dokumentace a návrhu smlouvy o dílo na tuto akci;
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stanoví, že funkci komise pro otevírání obálek
s nabídkami plní hodnotící komise; jmenuje pro
výběr zhotovitele stavby v otevřeném řízení tyto
členy společné komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek: Filip Kořínek, Petr
Wolf, Jakub Špetlák, Tomáš Havránek, Magdalena
Mutlová a jejich náhradníky ve složení: Jiří Kubát,
Šimon Hradilek, Pavla Podholová, Jiří Jiránek,
Martin Votava.
Návrhy členů rady města
Rada města Černošice:
• zřizuje tyto komise: Komise pro spolkovou činnost
a komunitní život; Stavební komise; Komise pro
dopravu a bezpečnost; Sociální komise; Komise
pro vzhled města a životní prostředí; Komise pro
školství; Komise pro rekonstrukci železnice;
• schvaluje program 2. zasedání zastupitelstva;
• schvaluje pronájmy prostor v ZŠ Černošice pro
školní rok 2014-15;
• souhlasí s umístěním mobilní sauny na břehu řeky
Berounky na městské pláži v průběhu zimního
období.
Tajemník městského úřadu
Rada města Černošice souhlasí s ukončením činnosti paní Jany Gulyásové v likvidační komisi k 30. 11.
2014; jmenuje na základě Pravidel činnosti likvidační
komise od 1. 12. 2014 pana Ondřeje Šimíčka členem likvidační komise.
Úsek právní
Rada města Černošice:
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem a ZŠ
Černošice o darování kancelářského nábytku;
• schvaluje návrh Obecně závazné vyhlášky
č.3/2014 o ochraně veřejného pořádku; doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou
vyhlášku č.3/2014 o ochraně veřejného pořádku;
• schvaluje Kupní smlouvu mezi městem a Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti,
v.v.i. o koupi pozemku parc. č. 1158/12 o výměře
9 m2 v obci a k. ú. Černošice;
• souhlasí s navrženým postupem využití opčního
práva se stávajícím poskytovatelem služeb v oblasti
sběru, přepravy, využívání a odstraňování odpadu
a s tím souvisejícího vyhlášení zadávacího řízení jednacího řízením bez uveřejnění, v jehož důsledku
dojde k prodloužení lhůty platnosti stávající smlouvy
o zajištění svozu odpadu do 30. 6. 2015; schvaluje znění výzvy k jednání a podání nabídky a zadávací dokumentaci vč. návrhu smluvního dodatku;
• bere na vědomí zprávu a doporučení hodnotící
komise pro veřejnou zakázku „Nákup a pokládka
koberců OSPOD“; rozhoduje o výběru nabídky uchazeče poř. č. 3 Milan Binder - Kobercové
centrum, IČ: 70298793, za celkovou nabídkovou
cenu 79.565,50 Kč bez DPH jako nejvhodnější;
• bere na vědomí zprávu a doporučení hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Nákup nábytku
pro OSPOD“; rozhoduje o výběru nabídky uchazeče poř. č. 3., Profil Nábytek, a.s., za celkovou
nabídkovou cenu 196.587 Kč bez DPH jako
nejvhodnější.

Finanční odbor
Rada města Černošice bere se souhlasem na
vědomí potřebu navýšení příspěvku Mateřské škole
Černošice, Topolská 518 na rok 2014 o 315.040 Kč
na dorovnání platů a odpisy nově pořízených hracích
prvků; souhlasí s použitím Fondu odměn MŠ Topolská na výši 70.000 Kč na dorovnání platů dle žádosti
ředitelky školy.
Úsek projektového řízení a komunikace
Rada města Černošice schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Středočeského
kraje ze Středočeského Fondu cestovního ruchu
v rámci Tematického zadání Oblast cestovního ruchu, FCR/OCR/019789/2014, dotace v hodnotě
99.750 Kč max. celkové náklady akce 91.400 Kč.
Útvar interního auditu
Rada města Černošice schvaluje Smlouvu o výpůjčce s Českou republikou - Hasičským záchranným
sborem hl. města Prahy o výpůjčce 2 ks defibrilátorů
POWERHEART AED G3 AUTOMATIC.
Odbor informatiky
Rada města Černošice:
• souhlasí s nákupem tonerů pro tiskárny Kyocera od společnosti Digital Copiers s. r. o. za cenu
49.145,36 Kč s DPH na základě výběrového řízení
GEM G14/112123;
• souhlasí s nákupem 3 ks multifunkčních zařízení
Kyocera m2035dn od společnosti Digital Copiers
s. r. o. za celkovou cenu 28.459,20 Kč vč. DPH
na základě výběrového řízení G14/112121.
Městská policie
Rada města Černošice schvaluje nabídku společnosti P-Kovo Brno s.r.o. ze dne 24. 10. 2014 na
provedení dodávky trezorových dveří TDPK 1/800
a trezoru TLA 7 za cenu 62.073 Kč s DPH, s instalací, která spočívá v umístění dveří do připraveného
stavebního otvoru podle uvedených rozměrů. Cena
nezahrnuje jejich následné zalití betonovou směsí
a další zednické úpravy.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Rada města Černošice schvaluje výpověď smlouvy o poskytování supervizí.
Body dodatečně zařazené či upravované
Rada města Černošice:
• souhlasí se změnou způsobu provádění veřejné
sbírky, a to navíc prodejem předmětů;
• schvaluje navýšení vlastních zdrojů na „Nákup
komunální techniky - Vozidlo pro svoz odpadu
vč. jednoramenného hákového natahovače, lisovací nástavby a kontejnerů v rámci projektu
CZ.1.02/4.1.00/14.23804 - Zkvalitnění nakládání
velkoobjemovým komunálním odpadem a bioodpadem v chatových osadách v Černošicích“ na
částku 1.861.571 Kč vč. DPH (z celkové kupní
ceny 3.404.940 Kč vč. DPH) vzhledem k tomu,
že v uplynulých 3 letech město vyčerpá dotace
v režimu de minimis v maximální možné výši 200
tis. EUR.

z radnice

Z 3. jednání Rady města Černošice (1. 12. 2014)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informace o špatné spolupráci
s firmou PROVOD a včasném nedodání objednané projektové dokumentace pro podání žádosti
o dotaci v rámci dotačního titulu Ministerstva zemědělství „Podpora odstraňování povodňových
škod způsobených povodněmi 2013“; souhlasí 1)
s odstoupením od smlouvy uzavřené formou objednávky č. O/11/20140114 ze dne 4. 6. 2014 pro
zpracování jednostupňové projektové dokumentace
na akci „Vodní zdroje Černošice - obnova zdrojů
a úpravny vody po povodních 2013 z důvodu nedodržení lhůty pro zpracování projektu, 2) s odstoupením od smlouvy uzavřené formou objednávky č.
O/11/20140115 ze dne 4. 6. 2014 pro zpracování
jednostupňové projektové dokumentace na akci
„Oprava kanalizace Černošice včetně čerpacích
stanic po povodních 2013“ z důvodu nedodržení
lhůty pro zpracování projektu;
• bere na vědomí seznam zbývajících ulic určených
k rekonstrukci v rámci záměru zrychlené rekonstrukce tzv. „velký třesk“; souhlasí s výběrem následujících ulic k rekonstrukci v roce 2015: Budějovická,
Čapkova, Jiráskova (úsek Husova - Nerudova), Libušina, Modřínová, Mostecká, Na Marsu, Nad Statkem a Střední;
• bere na vědomí informace o dotačním titulu ministerstva financí na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí
velkých měst, v rámci něhož by se bylo možné ucházet o dotaci pro stavbu centrálních šaten a vchodu,
venkovního WC s rozšířením zázemí kuchyně a venkovního přístřešku pro kola; souhlasí se zpracováním projektové dokumentace pro stavbu přístřešku
na kola spol. GRIDO - architektura design s.r.o.
v rámci vybudování nových centrálních šaten v ZŠ
Černošice za cenu 18.000 bez DPH;
• ruší usnesení R/135/10/2014 přijaté na 135.
schůzi rady města a nahrazuje ho usnesením pod
body II. a III; souhlasí s přístavbou, nástavbou
a změnou využití stávajícího objektu na pozemcích
parc. č. 1683 a 1691/13 na stavbu občanského
vybavení s bydlením seniorů se zdravotnickými a sociálními službami za podmínky, že 70 % podlahové
plochy přízemí bude sloužit jako provozovna;
• bere na vědomí informace o nezbytné výměně čerpadla tlakové kanalizační přípojky k domu č. p. 259
v Karlštejnské ulici; souhlasí s uhrazením faktury ve
výši 25.878 Kč za výměnu čerpadla;
• bere na vědomí informaci o poruše míchadla
v ČOV; souhlasí s uhrazením částky 39.605 Kč +
DPH za nezbytnou opravu míchadla;
• souhlasí s uskutečněním performance v kopuli vily
Tišnovských v únoru 2015;
• souhlasí s uzavřením Dodatku č.1 k pojistné smlouvě č. 2739900833 o škodovém pojištění odpovědnosti za škodu se společností UNIQA pojišťovna,
a.s. za nově stanovenou částku ročního pojistného
ve výši 77.976 Kč dle přílohy k tomuto usnesení, ve
které je zohledněn 5% bonus za uplynulé období;

• souhlasí s nabídkou společnosti ČEZ Prodej, s.r.o.,
na dodávku elektrické energie v režimu velkoodběr
pro ČOV Černošice na rok 2015;
• souhlasí 1) s vyhlášením nadlimitní veřejné zakázky
na služby týkající se zajištění správy, provozu, údržby, oprav a obnovy veřejného osvětlení na území
Města Černošice od 1. dubna 2015 po dobu 5 let,
2) s termínem konání komise pro otevírání obálek
a hodnocení nabídek dne 26. 1. 2015 od 9.00;
schvaluje znění zadávací dokumentace a návrh
smlouvy k nadlimitní veřejné zakázce na služby
s názvem „Zajištění správy, provozu, údržby, oprav
a obnovy veřejného osvětlení na území Města Černošice“; jmenuje členy komise pro posouzení
a hodnocení nabídek ve složení: Petr Wolf, Jan Fischer, Lukáš Svoboda, Jiří Jiránek, Pavla Hoppová
a její náhradníky ve složení: Filip Kořínek, Jiří Kubát,
Lucie Poulová, Slávka Kopačková a Jiří Majer; stanoví, že komise je společnou komisí pro otevírání
obálek a posouzení a hodnocení nabídek.
FINANČNÍ ODBOR
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové opatření ZUŠ Černošice ve výši 100.000 Kč v rámci rozpočtu školy na dorovnání platů na rok 2014 dle žádosti
ředitelky školy.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice:
• bere na vědomí informaci, že zastupitelstvo Města
Černošice bude na svém dalším zasedání dne 3.
12. 2014 rozhodovat o schválení dohody o splátkách s paní J. M.; schvaluje 1) text návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu na zaplacení
částky ve výši 24.433 Kč s příslušenstvím proti dlužníkovi J. M., 2) podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu na zaplacení částky ve výši
24.433 Kč s příslušenstvím proti dlužníkovi J. M.
k příslušnému soudu v případě, že zastupitelstvo
Města Černošice na svém příštím zasedání dne 3.
12. 2014 neschválí dohodu o splátkách s uvedeným dlužníkem;
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem a O.G.
spol. s r. o. o poskytnutí daru ve výši 50.000 Kč na
podporu výstavby sportovní haly v Černošicích;
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem a panem
J. H. o poskytnutí daru ve výši 100.000 Kč na podporu výstavby sportovní haly;
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem a K. N.
o poskytnutí daru ve výši 100.000 Kč na podporu
výstavby sportovní haly v Černošicích;
• schvaluje Smlouvu o reklamě mezi městem
a BRUDRA s. r. o. o umístění reklamy ve sportovní
hale v Černošicích.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice:
• schvaluje nákup nábytku dle objednávky u firmy
Kořan nábytek, s.r.o;
• schvaluje nákup nových policových regálů pro spisovnu na pracovišti MŠ Barevný ostrov, Pod Ptáčnicí

2158, Černošice, které je nutné doplnit do konce
roku těmito regály pro kapacitní a bezpečnostní
předpisy od firmy REGAL SISTEM v celkové hodnotě 32.512 Kč bez DPH. Jedná se o zakázku malého rozsahu II. kategorie (20.000 – 49.999 Kč bez
DPH) viz Vnitřní předpis č. 5, Zadávání veřejných
zakázek, bod 1.4.
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ
Rada města Černošice schvaluje Licenční smlouvu
pro programové produkty „Evidence sociálních agend“
a Dodatek č. 1 k této smlouvě za částku 15 tis. Kč bez
DPH.
ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD
Rada města Černošice souhlasí s podáním žádosti o dotaci na výkon činnosti Jednotného kontaktního
místa.
NÁVRHY ČLENů RADY MĚSTA
Rada města Černošice:
• jmenuje tyto členy komise pro spolkovou činnost
a komunitní život: předseda - Karel Müller, členové Filip Kořínek, Michal Vlček, Magdaléna Voldřichová,
Petra Stejskalová, Georgi Bečev, Josef Barchánek,
Marek Jeřicha, Barbora Malá, Pavel Jahelka, tajemník komise - Adéla Červenková;
• jmenuje tyto členy stavební komise: předseda - Petr
Wolf, členové - Jiří Kubát, Vladimír Kudela, Milan Lášek, Vladimír Leška, Přemysl Mališ, Aleš Voženílek,
tajemník komise - Lucie Poulová;
• jmenuje tyto členy komise pro dopravu a bezpečnost: předseda - Šimon Hradilek, členové - Petr
Zmatlík, Tomáš Prskavec, Tomáš Havlík, Václav
Maisner, Josef Linhart, Vlastimil Ráb, tajemník komise - Martin Votava;
• jmenuje tyto členy sociální komise: předseda - Martina Řehořová, členové - Milena Paříková, Daniela
Göttelová, Barbora Řepová, Jakub Martin, Marcela
Haspeklová, Naděžda Švehlová, Alena Hrudková, Miroslav Strejček, tajemník komise - Jaroslava
Krčilová;
• jmenuje tyto členy komise pro vzhled města a životní prostředí: předseda - Milena Paříková, členové
- Jana Neumanová, Slávka Kopačková, Jan Pretel,
Petr Šmerák, Vladimír Dousek, Jana Slezáková, tajemník komise - Renáta Petelíková;
• jmenuje tyto členy komise pro školství: předseda
- Lenka Kalousková, členové - Milan Čejka, Petr
Hopfinger, Jitka Böhmová, Martina Fritschová, Alžběta Kratochvílová, Klára Pondělíčková, Jana Sticzayová, Barbora Formanová, tajemník komise - Eva
Schneebergerová;
• ruší komisi pro rekonstrukci železnice; zřizuje pracovní skupinu pro rekonstrukci železnice; pověřuje
člena rady města Tomáše Kratochvíla koordinací
pracovní skupiny pro rekonstrukci železnice;
• schvaluje odměny ředitelům příspěvkových organizací, zřízených městem Černošice.

Ze 4. mimořádného jednání Rady města Černošice (3. 12. 2014)
Rada města Černošice schvaluje přijetí dotace z Fondu soudržnosti k projektu CZ.1.02/4.1.00/14.23804, Zkvalitnění nakládání velkoobjemovým
odpadem a bioodpadem v chatových osadách v Černošicích ve výši 1.543.369 Kč.
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).

Zkrácené verze zápisů schůzí rady města a zastupitelstva
připravila Dana Jakešová, editorka IL.
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z vašich reakcí

Jak děti hrály pro děti
V rámci Mikulášských trhů v Centru Vráž vystoupily pro veřejnost děti
ze 4.A ZŠ Mokropsy. Pod vedením paní učitelky Ludmily Zhoufové
a bývalého žáka Lukáše Marvala, který v současnosti studuje na SPŠ
sdělovací techniky v Panské obor filmová a televizní tvorba, děti nacvičily
a zahrály minioperku Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře „O dvanácti
měsíčkách“. Za autora Zdeňka Svěráka zhlédla představení jeho dcera
a své dojmy přetlumočila. Doufejme, že snad v lednovém představení
v sále kina v Řevnicích budeme moci autora osobně přivítat a poděkovat
mu za skvělou předlohu.
Divadelní představení mělo obrovský úspěch. Kulturní sál praskal ve
švech. Dokonce se tam nevešli ani všichni diváci. Ale ani ti, co zůstali
v předsálí, nelitovali. Dvacet šest dětí na pódiu předvedlo skvělý výkon. A to
zásluhou paní učitelky, která 2 měsíce 3x týdně hru s dětmi nacvičovala.
Nedílnou zásluhu na kvalitě divadélka měli i všichni rodiče dětí, kteří
se podíleli na tvorbě kostýmů, rekvizit, na organizaci s převozem a výstavbou kulis atd. Za výrobou krásných kulis, hodných kvality ochotnických divadel, stála především paní Sobotová a pan Rábl.

FOTO: autorka

-- Divadelní představení mělo obrovský úspěch. Znovu ho děti budou
hrát v lednu v sále kina v Řevnicích. --

Paní učitelce a všem výše uvedeným patří velké poděkování, a to
i panu Blaženínovi, který za město Černošice zajistil prostor kulturního
sálu a především obstaral osvětlení a ozvučení.

Jaké město, taková škola
Podle studie University of London by počet dětí
ve třídě neměl překročit dvacet. S větším počtem
žáků učitel musí věnovat více času dětem, které
se do výuky nezapojují. Zvýšením počtu žáků
z 20 na 25 se zhorší poměr žáků zapojených
do výuky oproti nezapojeným o jednu čtvrtinu.
Učiteli pak zbývá jediná možnost - učí tempem,
při kterém se část dětí nudí a část dětí je ve stresu, protože tempu nestačí. Zhoršuje se celkové klima ve škole. Osobní vztah k dětem bere
sbor jako cosi nestandardního, děti se naučí, že
neférové jednání se vyplatí. Škola rezignuje na
výchovné funkce a v přeplněných třídách se žáci
učí zůstat skryti v davu.
I v naší škole na sebe aktivní nebo zlobiví
žáci strhávají více pozornosti, pasivní a hodní

smí klidně proplouvat. O přestávkách děti často mění učebnu, chybí jim zázemí vlastní třídy.
Stísněné chodby staré budovy slouží současně
jako komunikační uzel mezi mnohými přístavbami. Sestavit funkční plán výuky a rozvrh hodin
pro takto postavenou školu je nelehký úkol i pro
zkušeného ředitele.
Tím, že by některá škola mohla být nacpaná
k prasknutí, se výše zmíněná studie už nezabývá.
Při letmém pohledu do okolních obcí však
můžeme dojít k názoru, že u nás je cosi špatně. Samostatnou školu mají počtem obyvatel
poloviční Řevnice a Dobřichovice i čtvrtinové
Všenory. Nejvíce se podobáme osmitisícovému
Radotínu, který má školu s cca 600 žáky, ale má
nadto dvě střední školy.

za rodiče 4.A Jitka Šílená

Černošice mají 6570 obyvatel, škola má 726
žáků, včetně části prvního stupně v ul. Komenského. Té se nynější zmatky netýkají.
Na otázku, proč Černošice nemají dvě úplné školy, často slyšíme: Aby nevznikala rivalita
a žáci z městských částí se nechodili venku prát.
Ale celé to je nakonec možná trochu jinak.
V Černošicích je veřejný prostor považován za
příležitost pro development. Obecní projekty,
jako třeba další škola, už brzo nebude kde realizovat. Město by peníze, které si půjčuje a za které ručí našimi daněmi, mělo investovat účelně.
Mělo by přestat vršit přístavby a začít pracovat
koncepčně.
Dobrou investicí by proto byl i nový územní plán, který má sloužit městu jako plán plánů
a ne jako nástroj pro krátkozraké účelové změny.
Jan Jelínek, Spolek Aqua Incorrupta

z historie

Mezinárodní den památky obětí holocaustu
V roce 2005 přijala Organizace spojených
národů rezoluci nazvanou „Připomínka holocaustu“, která stanoví, že vždy 27. ledna, kdy
v roce 1945 osvobodila armáda tehdejšího
Sovětského svazu největší nacistický koncentrační tábor v polské Osvětimi, budou na celém

světě připomínány a uctěny oběti holocaustu.
Návrh podaly Izrael, USA, Austrálie, Kanada
a Rusko a byl podpořen 91 členskými zeměmi,
včetně několika zemí muslimských. Rezoluce
vyzývá členské státy, aby zahrnuly vyučování
o holocaustu do svých národních vzdělávacích

programů, a obsahuje formulaci, která odmítá
jakékoliv pokusy zpochybňování holocaustu
jako historického fenoménu.
Český parlament uznal 27. leden jako významný den kalendáře České republiky v roce
2003 a od roku 2007 je uzákoněn jako Den
památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti.
Jana Klimentová

z města a okolí

Sociální služby farní charity Neratovice
Farní charita Neratovice poskytuje své sociální služby na území Černošic a v blízkém okolí.
Tradičně kvalitní péče, která nabízí v pečování
o blízké osoby seniorského věku a pro občany s postižením ještě další rozměr, nežli pouhé
vykonávání úkonů služby. Je to především milý,
laskavý a profesionální přístup, dobré slovo
i pohlazení.
Klientům nabízíme Pečovatelskou službu,
Osobní asistenci, Odlehčovací službu a Sociálně
aktivizační službu, vše po seniory a osoby s postižením tělesným, zdravotním nebo kombinovaným.
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Naše práce je pro nás nejen zaměstnání, ale je to zároveň dobrý pocit
z toho, že můžeme někomu pomoci, že
nás někdo potřebuje. Výsledkem dobře
vykonané práce je návrat našich klientů
do normálního života a k samostatnosti, samozřejmě podle jejich možností
a schopností. Práci v tomto oboru necítíme pouze jako zaměstnání, ale všichni vidí v pomoci druhým i určitý druh poslání.
V současné době se staráme v rámci pečovatelské služby o 44 klientů ve městě Černošice.

Nedílnou součástí našeho pracovního týmu je i odborný středně
zdravotnický personál, což jsou
zdravotní sestřičky, které pracují
na indikaci praktického lékaře.
Všechny naše služby se vzájemně doplňují, prolínají, a to i přesto, že jsou to zcela odlišné obory,
sociální a zdravotní, máme jedno
společné a to je pomoc, podpora
a péče o naše klienty.
Za Farní charitu Neratovice
Miloslava Machovcová
www.neratovice.charita.cz

z města a okolí

Virtuální univerzita 3. věku
Kdy: od února 2015, 1x za 14 dní
Kde: Dům s pečovatelskou službou
Jarní semestr Virtuální univerzity 3. věku začne
od února. Jedenkrát za 14 dní, vždy v úterý od
13.45 hodin budeme studovat Dějiny oděvní
kultury III.
V této řadě oblíbených přednášek pod názvem Dějiny oděvní kultury III. se již dostaneme
na začátek 20. století. Do doby plné pohybu,
pokračování průmyslové a vědeckotechnické
revoluce, velkého vzepětí lidského umu, který
byl však také zneužit v časech válečných.
Na všechny tyto proměny samozřejmě reagují módní tvůrci. Na období končící secese
navazuje doba začínající Gabriely Chanelové, Elsi Schiaparelliové, Mariana Fortunyho
a dalších nových autorů, kteří se snaží budovat
nový pohled na pohodlnou, funkční a zároveň

estetickou podobu oděvu časů kolem 1. světové války.
Pokračovat budeme léty 20. a 30. Je to
období naší 1. republiky. Projdeme si tvorbu
našich módních salónů a zjistíme, jak dokázaly srovnat krok s Paříží i Londýnem. Léta 40.
a 50. jsou již ve znamení módního diktátu Paříže, střídají se siluety a stále se prosazuje kvalitní
krejčovský um. 60. a 70. léta jsou dobou uvolněných konvencí, odrazem války ve Vietnamu,
hnutí Hippies na jedné a vlivem kosmického
programu na druhé straně. A byznys módou let
80. se dostaneme ke konci 20. století. Bude
to cesta zajímavá a v mnohém inspirativní.
Cena semestru činí 300 Kč.
Více informací na telefonním čísle 725 388 564.
Miroslav Strejček

Tréninky paměti pokračují
Kdy: od čtvrtka 22. 1., od 9.30 do 11.00
Kde: DPS
„Jsme tím, co si pamatujeme. Bez paměti mizíme,
přestáváme existovat, naše minulost je vymazána
a přece věnujeme paměti jen málo pozornosti,
kromě případů kdy nás opustí. Dělám strašně
málo k jejímu procvičení, živení, posilování a k její
ochraně.“ Mark Twain
Zpráva České alzheimerovské společnosti
z roku 2014 uvádí jako základní příznaky demence ztrátu paměti, která ovlivňuje schopnost plnit
běžné pracovní úkoly, časovou a místní dezorientaci, zhoršující se úsudek, změny nálady, zakládání věcí na nesprávné místo, ztrátu iniciativy
či problémy s řečí. V České republice dnes žije
zhruba 150 tisíc lidí trpících touto nemocí, přičemž dvě třetiny z nich tvoří ženy. Nejčastější příčinou demence je přitom Alzeimerova choroba,
jejíž první „nenápadné“ příznaky se podle vědců
začínají projevovat již 15 až 20 let před samotným
vypuknutím nemoci. V současnosti tuto nemoc
nelze léčit, je možno pouze zpomalit či zastavit
její postup, a to různými způsoby. Jedním z nich
je podle posledních výzkumů i pravidelné a sys-

tematické trénování paměti. A tak jako můžete
trénovat tělo sami doma anebo v tělocvičně pod
vedením zkušeného trenéra, tak můžete trénovat
mozek individuálně luštěním křížovek, sudoku,
skládáním puzzle anebo na pravidelných trénincích paměti.
Na našich trénincích paměti nabízíme účastníkům taková cvičení, která jsou zaměřena nejen
na paměť, ale i na další kognitivní (poznávací)
funkce, tzn. procvičujeme také koncentraci,
představivost, vyjadřování, slovní zásobu, apod.
Další série 10 kurzů trénování paměti pro začátečníky startuje ve čtvrtek 22. ledna dopoledne
od 9.30 do 11 hodin ve společenské místnosti
Domu s pečovatelskou službou na Vráži. Pokud
máte o kurz zájem, ať už pro sebe či pro své rodiče, neváhejte a kontaktujte nás na tel. 604 268
000 nebo 603 443 476 nebo emailem na adresu daniela.gott@gmail.com. Cena kurzu v rozsahu 10 lekcí po 90 minutách je 500 Kč.
Těší se na vás
Daniela Göttelová a Eva Buřičová (Matějáková),
certifikované trenérky paměti

Pravidelné aktivity
pro seniory
Kde: v Domě s pečovatelskou službou
Pondělí
• Klub seniorů, vstupné 15 Kč, čas: od 14
hodin
Úterý
• Nenáročné kondiční cvičení pod vedením
paní Hany Fořtové, zdarma, čas od 9.30
hodin
• Univerzita 3. věku, studijní poplatek 300 Kč,
1x za 14 dní od 13.45 hodin
Středa
• Německá konverzace pod vedením pana
Jandy, zdarma, čas od 10.15 hodin
• Bowling pro seniory, 60 Kč včetně dopravy,
čas 14.40 hodin, druhá středa v měsíci (termíny bowlingu: 14. 1. 2015, 11. 2. 2015,
11. 3. 2015, 8. 4. 2015, 13. 5. 2015, 10.
6. 2015)
• Hudební kavárna „Zpívánky“, vstupné 30
Kč, čas od 14.00 hodin, třetí středa v měsíci
(termíny kavárny: 21. 1. 2015, 18. 2. 2015,
18. 3. 2015, 15. 4. 2015, 20. 5. 2015, 17.
6. 2015)
• Relaxační plavání pro seniory v Berouně,
vstupné včetně dopravy 100 Kč, čas 13.30
hodin, čtvrtá středa v měsíci (termíny plavání: 28. 1. 2015, 25. 2. 2015, 25. 3. 2015,
22. 4. 2015, 27. 5. 2015, 24. 6. 2015)
Čtvrtek
• Trénování paměti, vstupné 50 Kč, čas od
9.30 a 13.30 hodin
Pátek
• Počítačové kurzy pro seniory, cena 450 Kč,
čas od 9.30 hodin
Více informací k nabízeným aktivitám Vám rádi
sdělíme na telefonním čísle 725 388 564.
Miroslav Strejček, vedoucí odboru DPS
www.dpscernosice.cz

Vzpomínáme

FOTO: autorky

Dne 11. 11. 2014 zemřel ve věku 101 a půl
roku pan Stanislav Panýrek z Černošic, ulice
Vrážská.
Byl vyučen dámským kadeřníkem a už od
mládí působil v Černošicích. Roku 1938 nastoupil (byl vybrán) ke Sboru národní bezpečnosti (Policii). Přečkal zde tři společenské systémy. Byl zřejmě nejstarším policistou v České
republice.
Jeho milovaným sportem byl fotbal, který
v mládí aktivně hrál (RH Radotín, Liteň). Další
jeho aktivitou bylo chovatelství, hlavně chování
ptáčků a rybiček.
Celý život byl velký optimista a charakterní
chlap, a velký pamětník dřívějších „černošáků“.
Vzpomínáme.
-- Senioři při cvičeních na trénování paměti. --

Zdeněk Flossmann
13

z města a okolí

Senioři z Černošic
navštívili rakouský Linz

Pomocná ruka pro domácí pečující
na workshopy zájemcům proplácíme. Přesný termín a přihlášku najdete na www.adoma-os.cz v sekci Nablízku či na tel. čísle
702 077 713.

Pomáháte svým blízkým, rodičům, babičce,
dědečkovi nebo sousedovi? Zaskočí vás jejich nepřiměřené reakce? Zapomínají, kam
si dali věci a ukládají je na neobvyklá místa?
Ztrácí zájem o své koníčky? Dochází u nich
ke změnám nálady a chování, uzavírají se do
sebe? Mají problémy s udržováním chodu
domácnosti? Vrací se neustále do minulosti?
Jestliže jste alespoň na jednu otázku odpověděli ano, je projekt Nablízku určen právě
vám. Jedinou podmínkou je, že bydlíte ve
Středočeském kraji, ale pomáhat svým blízkým můžete i v Praze.
V rámci projektu Nablízku přichází pomoc odborných lektorů přímo do vašich
domácností. Ti vám poradí, jakou finanční
podporu můžete získat, jak efektivně řešit
problematické situace, jak fyzicky zvládnout
nástrahy pečování, jak zvládat běžné denní
činnosti, jak procvičovat paměť či spoustu
dalších aktivit. Výstupem je sestavení plánu pomoci ušitého přímo na míru Vašich
potřeb.
Projekt Nablízku je financován z OP LZZ
a služby jsou poskytovány zdarma.
Připravujeme i setkání ve Všetatech, Mladé Boleslavi, Říčanech a Kladně. Dopravu

V polovině adventu odbor Dům s pečovatelskou
službou uspořádal již třetí celodenní zahraniční
výlet pro seniory, a to tentokrát do města Linz
v Rakousku. Zájem o tento výlet byl - stejně jako
v minulých letech - opravdu veliký. Autobus pro
50 osob byl zaplněn do posledního místa.
V Linzi jsme navštívili historické centrum města.
Procházkou kolem Dunaje naše skupina zavítala
na hlavní náměstí a následně k dalším památkám,
mezi které patřil Jezuitský kostel, Stará radnice,
Nový chrám a další.
Většina z nás si poté zašla na zdejší vánoční
trhy, kde jsme ochutnali místní speciality, nebo
do některé z místních kaváren. A nechyběla ani
návštěva obchodního centra, kde většina z nás
propadla nakupování vánočních dárků.
Tento výlet byl realizován s přispěním Středočeské kraje.
Miroslav Strejček, vedoucí odboru DPS
FOTO: DPS

Jitka Zachariášová
A DOMA o.s.
FOTO: A DOMA

-- Adventní trh na náměstí v Linzi. --

Jízdní řády
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Praha, Chaplinovo náměstí - Dobřichovice, pošta
ARRIVA PRAHA s.r.o.,
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Tarifní pásmo

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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CHAPLINOVO NÁM.
Polikl. Barrandov
Štěpařská
Nový Slivenec
V Remízku
Smaragdová
Opálová
K Holyni
Slivenec
U Křížku
Frančíkova
Za Chalupami
Lochkov
K Cikánce
Cementárna Radotín
V Sudech
Safírová
Prvomájová
Nádraží Radotín
Otínská
Na Viničkách
Sídliště Radotín
Černošice,U Vodárny
Černošice,žel.zast. x
Černošice,Kladenská
Vráž,samoobsluha
Vráž,U transformát.
Dobřichovice,ÚKZÚZ
Dobřich.,Pod Vinicí
Dobřichovic.r.Karlík
DOBŘICHOVICE,POŠTA

JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER

Vysvětlivky:

x - na znamení
A - V zastávce "Poliklinika Barrandov" vyčká příjezdu tram l.č. 54
B - V zastávce "Poliklinika Barrandov" přestup na tram l.č. 54 směr Anděl, Lazarská
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NÁDRAŽÍ RADOTÍN
Otínská
Zderazská
Kosoř,rozc.
Kosoř
Třebotov,pomník
Třebotov,sanatorium
Třebotov
CHOTEČ
Roblín,Kuchařík
Vysoký Újezd,Kuchař,I
Mořina,Trněný Újezd,rozc.
ROBLÍN
Roblín,hájovna
Třebotov,Kala
Třebotov,Solopisky,ZD
Třebotov,Solopisky
Černošice
ČERNOŠICE,ŽEL.ZAST. x
NÁDRAŽÍ RADOTÍN
Otínská
Zderazská
Kosoř,rozc.
Kosoř
Třebotov,pomník
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Černošice
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Třebotov,Solopisky
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Třebotov,Kala
Roblín,hájovna
ROBLÍN
Mořina,Trněný Újezd,rozc.
Mořina,Trněný Újezd
Vysoký Újezd,Kuchař,I
Roblín,Kuchařík
CHOTEČ
Třebotov
Třebotov,sanatorium
Třebotov,pomník
Kosoř,rozc.
Kosoř
Zderazská
Otínská
NÁDRAŽÍ RADOTÍN

Praha,Nádraží Radotín - Černošice,žel.zast.
ARRIVA PRAHA s.r.o.,

Platí od: 14.12.2014
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Černošice
Třebotov,Solopisky
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Třebotov,Kala
Roblín,hájovna
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NÁDRAŽÍ RADOTÍN
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Chcete přivítat
i vaše děťátko?

Úspěšné Mikulášské trhy
FOTO: Petr Kubín

Město Černošice zve všechny své nové občánky ke slavnostnímu uvítání, které se bude
konat v městském sále v Centru Vráž, Táborská 2025 dne 15. 5. 2015 od 16.00 hod.
Akce je určena všem novorozencům s trvalým bydlištěm v Černošicích, a jejich nejbližším příbuzným. Máte-li o uvítání zájem, ozvěte
se prosím do 1. 5. 2015 paní Evě Řehořové
na matrice městského úřadu Černošice - na
telefon: 221 982 526 nebo na e-mail: eva.
rehorova@mestocernosice.cz
Eva Řehořová, matrikářka

-- I přes nepříliš pěkné počasí byla návštěvnost trhů rekordní. --

O druhém adventním víkendu na náměstí Centrum Vráž rozsvítil Mikuláš s andělem vánoční
strom v rámci tradičních Mikulášských trhů.
Akce nepředstavovala jen nabídku vánočního zboží na víc než 60 stáncích, ale především
kulturní program, který byl opravdu bohatý.
V kulturním sále proběhla dvě divadelní představení v podání profesionálního souboru a malých ochotníků ze třídy 4.A černošické základní
školy. Přímo na náměstí stál vyhřívaný stan, kde
po celý den mohly děti péct perníčky nebo si
vyzkoušet kolovrátek. Na pódiu se vystřídalo
se svými vystoupeními kolem stovky dětí, které
sborově zpívaly (dětské pěvecké sbory Chorus
Angelus, MIFUN), hrály na klavír pod vedením
Pavla Hokra nebo nás roztančily zumbou s Vendulou Kořínkovou. Krásným zpěvem potěšila
i zpěvačka Národního divadla Veronika Savincová a zahráli také dudáci. Večerní ohňová
show už byla jen třešničkou na dortu.

Přestože nám počasí moc nepřálo, tak náměstí bylo zásluhou doprovodného programu
neustále plné adventně naladěných lidí, kteří
se svařáčkem v ruce pozorovali dění na pódiu
nebo si povídali se svými přáteli. A o to jde při
Mikulášských trzích především.
Akce je organizačně i finančně velmi náročná a neobešla by se bez pomoci města,
a to zejména Pavla Blaženína, který připravil
prostory kulturního sálu a zajišťoval i osvětlení a ozvučení na náměstí. Velké díky patří
i finančnímu, organizačnímu a technickému
zázemí, které poskytuje společnost IBS-ROKAL. Úspěšně vynaložené úsilí potvrdila rekordní účast i pozitivní reakce veřejnosti.
Mockrát děkuji všem účinkujícím a spolupracujícím lidem a v prosinci 2015 se těším na
viděnou. Přeji Vám pohodový nový rok.
Kristýna Pánková
organizátorka trhů

Setkání seniorů
v MaNě
Kdy: pondělí 19. 1. od 14.00
Kde: k
 omunitní centrum MaNa, ul. Komenského 2018 (naproti kostelu)
10 setkání se uskutečnilo v roce 2014…
a v novém roce pokračujeme! Opět si budeme moci popovídat, pobavit se, ale i poznat
své sousedy z blízkého okolí, které denně potkáváme na ulici, v obchodech a rádi bychom
s nimi pohovořili, ale není kde... Ale je!
Sejdeme se v pondělí 19. ledna od 14
hodin, opět v hezkém prostřední komunitního centra MaNa při kávě nebo čaji. Hlavním
tématem setkání v loňském roce byla doprava pro seniory. Jak tato myšlenka dopadla?
SeniorBus úspěšně jezdí!!! Máte-li další nápady, jak zlepšit život v Černošicích, přijďte
diskutovat. Jste vítání!
V případě jakýchkoli dotazů volejte
731 898 700 (A. Štěpánková).
Alena Štěpánková

Vánoční koncert poberounských pěveckých souborů v Černošicích
O třetí adventní neděli 14. prosince se na koncertu v modlitebně Církve bratrské v Černošicích
představily dva regionální pěvecké sbory. Dětský
sbor Chorus Angelus při ZUŠ Černošice, který
kromě koncertního oddělení představil i svá tři
přípravná oddělení, a smíšený pěvecký sbor
Canto Carso z Řevnic, sdružující zpěváky z několika dalších obcí na trati Praha-Beroun. Oba
sbory spojuje nejen místní příslušnost, ale také
společné umělecké vedení: sbormistr dr. Roman
Michálek a hlasová poradkyně prof. Oldřiška
Richterová-Musilová.
V úvodu koncertu zazněly tři písně z barokních
kancionálů v úpravě Jaroslava Krčka pro smíšený sbor a instrumentální doprovod, které zpěváci
z Canto Carso interpretovali s radostným výrazem
a potřebnou jistotou. Následovalo pásmo chodských koled v úpravě Jindřicha Jindřicha pro
dětský sbor, dudy a bicí nástoje, v němž děvčata
z koncertního oddělení Chorus Angelus doprovodil mladý dudák Jan Talaga. Posluchači mohli
ocenit pěkný zpěv zpaměti, radostné muzicírování, dobrou souhru s doprovodnými nástroji i vkus-

nou folklórní stylizaci využívající jednoduchou
choreografii, krajové nástroje (fanfrnoch) a barevné šátky. Provedení tohoto pásma patřilo podle
mého názoru k jednomu z vrcholů večera.
V třetí části koncertu vystoupily děti z přípravných oddělení Chorus Angelus pod vedením
Ludmily Plzákové a Ivany Kylarové. Pro mnohé to
bylo zřejmě jejich první účinkování na opravdovém koncertu. Jejich vystoupení charakterizovala
přirozenost a upřímná snaha vydat ze sebe to nejlepší. Snad nejvíce se vystoupení podařilo dětem
z oddělení Černošice, které ve vhodně zvolených
a dobře nastudovaných skladbách programu
klidně a jistě vedla jejich sbormistryně. Naopak
méně zdařilé bylo vystoupení větších dětí. Často
uváděná Raichlova suita českých koled postrádala potřebnou gradaci, na některých místech
chyběl první hlas, problematická byla také souhra
zpěváků s doprovodem.
Předposledním bodem programu bylo Credo
z adventní mše Petra Ebena. Provedení technicky náročné skladby se ujal sbor Canto Carso za
varhanního doprovedu Ivany Kylarové. Celkové

vyznění skladby, která byla jako jediná provedena
z kůru, bohužel negativně ovlivnila komplikovaná
akustika modlitebny.
Koncert završilo pásmo staročeských rorátů
a vánočních písní v podání spojených sborů dětí
i dospělých. Dobrý výběr skladeb, jejich pořadí
i postupné zapojení širokého okruhu doprovodných nástrojů (flétna, housle, cink, psalterium
a bicí) pásmu dodalo potřebný kontrast a vhodně
je gradovalo. Závěrečná píseň Danielis prophetia
v podání více než padesátičlenného chóru pak
posluchačům připravila mimořádný zážitek a koncert důstojně završila.
Zdařilý koncert poberounských sborů v Černošicích přinesl posluchačům ve zcela zaplněné
modlitebně pěkný hudební zážitek a byl i vítaným
zastavením v předvánočním shonu. Nejen to –
zároveň byl důkazem, že hudbě na dobré úrovni se daří i v menších místech v okolí Prahy, a to
díky kvalitním amatérským souborům dospělých
i hudebního dorostu, kterým se věnují schopní
profesionálové.
Gabriela Levá
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Děti ozdobily vánoční strom
na náměstí Centra Vráž

FOTO: IBS ROKAL

Začátkem prosince společnost IBS-ROKAL umístila na náměstí Centrum Vráž
velký vánoční strom. Již tradičně ho přišly ozdobit děti z MŠ Karlická. Krásné
ozdoby přitom vyrobily za pomoci paní učitelek samy. Na spodní větve je pověsily děti, na samý vrchol stromu jim je pak pomohli pověsit pracovníci Technických služeb z plošiny. Občerstvení pro všechny šikovné děti připravili skauti
z Černošic. Děti s bříšky zahřátými čajem a posilněné perníčky zazpívaly pár
koled pro potěšení všem přihlížejícím.
Děkujeme městu Černošice a Technickým službám za zapůjčení plošiny.
A především patří velké poděkování dětem a učitelskému sboru za milé dopoledne, které bylo příjemným zpestřením našich pracovních dní.
Za IBS-ROKAL Jitka Šílená

-- Ozdoby na strom vyrobily děti z mateřské školy Karlická. --

Leden v mateřském
centru Mraveniště
• 7. 1. Odpolední hernička ve školce Na
Vápenici
• 9. 1. Zimní radovánky - sportování pro
nejmenší, sněhová koulovačka a tajemství
kouzelné krabice. Možná dorazí i Tři králové, tak přijďte také, mravenečci!
• 14. 1. Odpolední hernička ve školce Na
Vápenici
• 16. 1. Malování s paní Zimou a kouzelníkem Mrazíkem.
• 21. 1. Odpolední hernička ve školce Na
Vápenici
• 23. 1. Mraveniště s medvědem - tentokrát nás čeká opičí dráha, bublinková
tancovačka a až se pořádně vyřádíme, tak
si vyrobíme ledního medvěda.
• 28. 1. Odpolední hernička ve školce Na
Vápenici
• 30. 1. Zasněžené krmítko pro velkou
zimní ptačí hostinu. Děti, přijďte nasypat
ptáčkům dobroty do krmítka!
MC Mraveniště můžete navštívit každý
pátek vždy od 9 do 11 hod. v centru MaNa
naproti kostelu nebo je pro vás připravena
každou středu od 16 hodin hernička v budově školky Na Vápenici.
Kontakt: mraveniste@seznam.cz, 603
200 569, 606 456 660. Aktuální program
pravidelných setkání i jednotlivých akcí najdete také na adrese: www.tamtammraveniste.estranky.cz.
Lenka Divišová

Taneční střevíce se opět prošoupaly
Letošní Černošický ples v černošickém Club
Kině 29. listopadu byl poctěn velkou návštěvností a přinesl nejen zábavu, ale také se – díky
sponzorům tomboly, kterými byly cukrárna Hájek & Hájková, Manufaktura, Minidílny Šikulka,
papírnictví Černošice, manželé Farovi, Lesovi,
Noskovi, Novákovi, Voženílkovi, Žákovi, restaurace U Medvídků a Rokal stavebniny – podařilo
získat i peněžní výtěžek. Letos jsme se rozhodli
výtěžek - jak z říjnového Country večera, tak
z Černošického plesu – ve výši 21.819 Kč věnovat
na podporu výstavby černošické sportovní haly.
Děkujeme všem sponzorům a návštěvníkům
a již se těšíme na další nevšední společné černošické kulturní zážitky.
Za organizační tým manželé Farovi

FOTO: archiv autora

-- Umělecké ztvárnění dramatické scény
“Záchrana bílé labutě“ --

Koledování Pramínku se opět vydařilo
Na 2. adventní neděli bylo u kapličky sv. Václava v Mokropsech rušno. Světla, muzika,
tanečníci i diváci byli na svém místě a všichni
s napětím očekávali, kdy to vypukne. V půl
páté rozezněla Jana Pechová zvon, a pak
už zněly moravské koledy v podání muziky
a tanečnic Pramínku. Živé a energické provedení pásma valašských a slováckých koled
ocenili nejen diváci, ale i tanečnice a muzikanti, pro které není moravský folklor lehký,
nicméně je baví a s velkým odhodláním se
do něj pouští.

Každoročně Pramínek koleduje na začátku prosince u kapličky a moc nás těší, že
se každý rok scházíme v tak hojném počtu.
Děkujeme hospodyňkám za pohoštění, děkujeme všem, kteří přišli a kteří nás podporují i napřesrok. Věříme, že vám naše hudba
a lidové písničky dělají radost a že se opět při
nejblžší příležitosti shledáme.
Za Folklórní soubor Pramínek
Magdaléna Voldřichová
www.praminekcernosice.cz
www.facebook.com/FSPraminek
FOTO: ZUŠ

Poděkování ze ZUŠky
Jménem mým i jménem našich výtvarníků bych
ráda takto veřejně poděkovala panu Jiřímu Černému z rámařství Ant. Křížek v Černošicích, který více než velkoryse nabídl spoustu výtvarného
materiálu za zbytkové ceny naší škole pro potřeby našich žáků. Z této zásoby budou výtvarníci
ZUŠ tvořit jistě několik let a my díky ušetřeným
penězům budeme moci nakoupit jiné, potřebné
pomůcky.
Ludmila Plzáková, ředitelka ZUŠ Černošice
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-- Živé a energické provedení pásma valašských a slováckých koled diváci ocenili. --

z města a okolí

Advent ve školce v Karlické
Spousta zábavy a několik zajímavých předvánočních akcí, tak vypadal advent v naší školce.
Za zmínění určitě stojí návštěva Čechovy
stodoly, kam jsme s dětmi zavítali za čertem
a Mikulášem. Celým programem nás provedl anděl, v pekle nás přivítali živí čerti a za nebeskou
bránou jsme se pak ocitli v nebi. Prohlídka byla
doprovázena ukázkami staročeských vánočních
zvyků, betlémů a povídáním o vánočních tradicích. V místní dílničce si každý vyrobil svoji ozdobu na vánoční stromeček.
I letos se naše děti podílely na přípravě adventních trhů na Vráži před Tescem. Zdobily zde
vánoční strom ozdobami a řetězy, které jsme
společně vyrobili ve školce. Když byl strom nazdobený, společně jsme si u něj zazpívali koledy, vypili si čaj a snědli něco dobrého. Dětem se

FOTO: MŠ Karlická

ozdobený strom moc líbil a věříme,
že se líbí i Vám.
A zdobili jsme pak ještě jeden
strom – ten v zahradě naší školky. Současně s tím zde probíhali již
tradiční vánoční trhy. S dětmi jsme
nejprve ozdobili stromečky vlastnoručně vyrobenými ozdobami, které
děti vyrobily spolu s rodiči každý sám
doma. Zazpívali jsme si vánoční koledy, ochutnali u stánků vánoční cukro-- Za Mikulášem, andělem a čertem se děti vypravily do
ví napečené dětmi ve školce, také si
Čechovy stodoly. -malí i velcí návštěvníci mohli zakoupit
za symbolickou cenu výrobky, jež
všem, kdo se přišli podívat a přivítali s námi přiděti tvořily na třídách.
cházející Vánoce.
Na závěr celého programu nás čekal ohňoRádi bychom všem popřáli krásný rok 2015.
stroj. Celá akce se velmi zdařila a tím děkujeme
Za MŠ Karlická Zuzana Nováková

Vánoce v Mokropeské školce
V naší školce se s dětmi připravujeme na Vánoce od listopadu. Letos
jsme již potřetí uspořádali předvánoční vyrábění se seniory v černošickém Domě s pečovatelskou službou. Senioři si za pomoci našich
předškoláků vyrobili krásné ozdoby na vánoční stromeček. Předškoláci
také pro seniory vlastnoručně upekli kokosové zákusky ke kávě a čaji.
Společně jsme strávili velmi příjemné chvilky, tvoření seniory bavilo,
a proto pro ně připravíme zajímavou akci i na příští rok.
Již tradičně také děti vlastnoručně vyrobily vánoční dekorace, kterými
FOTO: MŠ Topolská

poté ozdobily vánoční strom na Masopustním náměstí v Mokropsech.
Ještě před Ježíškem ale přichází Mikuláš, anděl a čert. Letos jsme si
s dětmi zahráli na čertíky. Uspořádali jsme čertovský den. Všichni jsme
se převlékli za čertíky a školka se proměnila na peklo, kde řádila spousta čertů. Naučili jsme se písničky a básničky o čertech a vyrobili jsme si
malé čertíky. Další den nás čekal výlet do nebe a pekla. V pekle jsme se
sice trošku báli, ale protože jsme byli celý rok hodní, čerti nás propustili
a v nebi na nás čekal svatý Mikuláš a svatý Petr, kteří nás obdarovali malou sladkostí. Také k nám do školky přišel opravdický Mikuláš s čertem
a andělem. Všem hodným dětem přinesl sladkou odměnu.
A pak už se přiblížil ten pravý vánoční čas. Děti vyrobily vánoční ozdoby, kterými vyzdobily celou školku a také v každé třídě vánoční stromeček. Vyrobili jsme rovněž přáníčka a malé dárky pro maminky. Uspořádali
jsme předvánoční posezení pro všechny rodiče. S dětmi jsme připravili
občerstvení – chlebíčky a upekli vánoční cukroví. Všechny dobroty jsme
nabídli rodičům a paní kuchařka pro ně připravila kávu nebo čaj.
Tradicí se v naší školce už také stává předvánoční společné vyrábění rodičů s dětmi. Letos jsme rodiče naučili vyrobit vánoční hvězdičky
z drátků a korálků. Poseděli jsme v příjemné předvánoční atmosféře,
zazpívali si společně koledy a užili si alespoň chvilku klidu v předvánočním shonu. Děti našly pod stromečkem krásné vánoční dárky a s přáním
příjemných Vánoc jsme se rozešli do svých domovů.
Předvánoční čas jsme si užili a vám všem přejeme hodně zdraví
a spokojenosti do nového roku 2015.

--Celý prosinec patřil ve školce adventním akcím. --

Okénko do základní školy
• Nové tváře v naší škole – od nového kalendářního roku náš sbor posílili noví učitelé: český jazyk,
výtvarná výchova, přírodopis, angličtina, matematika a první stupeň. Všichni jsou plně kvalifikovaní
a ve svém oboru mají zkušenosti. Do výběrového
řízení se přihlásilo více než čtyřicet uchazečů, věříme, že jsme vybrali ty správné kolegy a kolegyně,
kteří naši školu podpoří. Každému novému učiteli
bude pomáhat tzv. uvádějící učitel. Cílem této spolupráce je přiblížit nově příchozím učitelům život
ve škole a pomáhat jim při seznamování s dalšími
učiteli i žáky. Těšíme se na vzájemnou spolupráci
s nimi.
• Protože se chceme inspirovat v naší pedagogické práci také zkušenostmi jiných škol, přijali jsme
v prosinci pozvání k návštěvě Základní školy Kunratice. Pan ředitel školy se ujal našeho pětičlenného týmu a provedl nás po škole, okomentoval
projekty, způsob výuky apod. V únoru budeme návštěvu opětovat, plánujeme společné odpoledne
zaměřené na výměnu zkušeností s výukou. První

drobností, kterou jsme se inspirovali, a podpořila
příjemnou náladu ve škole, byla „taneční přestávka“, kdy žáky i učitele rozpohybovala paní učitelka
Marie Švabíková společně s některými žáky 9.
ročníku.
• V průběhu ledna a února se naši žáci zúčastní
lyžařského výcviku, a to pod vedením pana učitele
Petra Steinochera, paní učitelky Michaely Šlesingerové a pana učitele Martina Vodičky.
• Pololetní vysvědčení se bude rozdávat 29. 1.
2015, následovat budou jednodenní pololetní
prázdniny.
• Od února budou moci děti navštěvovat první
zájmový kroužek organizovaný naší školou, kterým bude Divadelní spolek MARZHOUF. Povede
ho Lukáš Marval společně s paní učitelkou Lídou
Zhoufovou. Spolek je zakládán za účelem rozdávat dobrou náladu a pozitivní energii a my bychom
tuto radost chtěli rozdávat nejen v Černošicích, ale
i v blízkém okolí. Náš divadelní spolek bude zaměřen zejména na divadlo, ale děti budou mít také

Kateřina Mandová, ředitelka MŠ Topolská
www.mokropeskaskolka.cz

možnost poznat tvář filmů. V kroužku se naučí nejen hereckým výkonům, ale také improvizaci v jakékoli situaci. Budeme se snažit v dětech podpořit
rozvoj smyslového vnímáni, orientaci v prostoru,
ale i samotnou improvizaci. Pro děti budou připraveny různé exkurze do divadel a zajímavé besedy
s režiséry či herci. Podrobnější informace budou
vyvěšeny na webových stránkách školy.
Pro připomenutí:
- Zveme zájemce o vzdělávání v naší škole na
Den otevřených dveří – 21. ledna od 9 hodin.
Školou vás budou provázet naši žáci, budete moci
navštívit vyučovací hodiny, hovořit s námi – učiteli.
- O týden později proběhne zápis do prvních tříd,
a to ve spolupráci s nadací Qiido – budeme se
zaměřovat na poznávání specifických dovedností
jednotlivých žáků (chceme i nadále podporovat
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ale
nyní nově i žáky nadané). Termíny zápisu do prvních tříd: 26. 1. a 9. 2. 2015.
Romana Lisnerová
ředitelka školy
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Z Černošic do Sparty, a možná až do Ameriky
Jedním z velkých talentů českého hokeje je
Václav Krudenc, který je odchovancem černošického hokejového klubu. Václav se narodil 13.
3. 1995 a s hokejem začal ve svých 5 letech.
V Černošicích hrál až do 7. třídy, pak přestoupil
do HC Beroun. A odtud byla již jeho cesta otevřena do pražské Sparty, kde v extralize juniorů
nastupuje pravidelně v první útočné formaci na
postu pravého křídla. Od počátku sezóny si na
své konto připsal 32 kanadských bodů za 18
gólů a 14 asistencí. Kromě ledního hokeje hraje
Václav Krudenc i in-line hokej za pražskou Slavii.
V minulé sezóně získali s českou juniorskou reprezentací titul Mistra světa.
My jsme měli příležitost setkat se s Václavem
Krudencem na zimním stadionu u nás v Černošicích, kam chodí sledovat svého mladšího bratra,
hrajícího za mužstvo mladších žáků. Nedalo nám
to a položili jsme mu pár otázek ohledně jeho hokejové kariéry.
XX Václave, jaký byl tvůj začátek v černošickém klubu?
K hokeji jsem se dostal již jako hodně malý kluk.
Měl jsem to štestí, že jsem měl o dva roky staršího
bratra, který tady v té době s hokejem začínal, a já
měl možnost chodit na led, když trénoval. A i když
to ješte nebyl žádný trénink, tak jsem už ve třech
čtyřech letech sám bruslil - nejdřív s oporou, pak
již bez opory. V roce 2000 jsem nastoupil a hrál
jsem tady do 7 třídy. To byly moje začátky.
XX V současné době hraješ za Spartu. Jaké
jsou tvoje plány do budoucna?
Letos maturuji a i nadále bych rád pokračoval ve
své studijní cestě. Můj plán je odjet do Ameriky na
univerzitu, kde je výborně skloubený hokej a studium. Rád bych získal stipendium, vystudoval, a pak
se nejspíš vrátil na Spartu anebo někam jinam.

XX Maturovat budeš na gymnáziu Nad Štolou. Jak se ti daří skloubit roli vrcholového
sportovce se školou?
Jednoduché to určitě není, bere mi to veškerý
volný čas. Když zrovna nejsem na stadionu a netrénuji, musím být ve škole a dohánět hodiny, které jsem kvůli tréninku zameškal. Mám velké štestí
na učitele, kteří se mi snaží vyjít vstříc a hodně mi
pomoct, ale samozřejmě mi nedají nic zadarmo.
Jen mi vyhovují s termíny zkoušek a testů a doplnění učiva.
XX Mohl bys srovnat úroveň černošického
hokeje v době, kdy jsi začínal a nyní?
Černošický hokej byl vždycky velmi prestižní.
Už když jsem tady hrával já, tak tu byla velká
základna a byl velký zájem. A na druhou stranu
je vidět i podle výsledků, že hokej v Černošicích jde hodně nahoru. Když sem chodím občas koukat na malého bratra, tak vidím, že tady
vybudovali velice kvalitní zázemí. A je skvělé, že
se podporuje hlavně mládežnický hokej a sport
jako takový.
XX Jak jsi se dostal k in-linu? Mimochodem,
hokej hraješ za Spartu, ale v in-linu hájíš barvy Slavie?
K in-linu jsem se dostal přes kamaráda Marka
Loskota, který je shodou okolností také odchovancem černošického hokeje. Marek hraje in-line
mnohem déle než já. Je to skvělý doplněk k lední
přípravě v létě, moc mě to bavilo, tak jsem se do
toho vrhnul naplno. Za Slavii hraji, protože Sparta
žádný tým nemá. Navíc tam mám spoustu kamarádů, kteří tam hrají, a známe se podstatně déle.
Rozhodně to není tak, že bych jako Sparťan cítil
proti Slavii nějakou zášť, s klukama se potkáváme
i na ledě, jsou to spolužáci a čas společně trávíme i mimo tento sport.

2x FOTO: archiv hokejisty

-- Václav Krudenc jako žákovský hráč
v Černošicích --

XX Co bys chtěl vzkázat klukům a holkám,
kteří začínají s hokejem?
Je to dobrý sport. A Černošice jsou dobré místo, kde s ním začít, jelikož se tady dobře pracuje
s mládeží. Ten, kdo se chce dostat na opravdový
vrchol, musí počítat s tím, že to občas bere nějaký volný čas a někdy to i trošku bolí. Určitě to však
stojí za to a ten pocit je potom krásný.
Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů ve
sportu i ve studiu.
Za SK Černošice Pavlína Tylková

-- Dnes hraje v extralize juniorů v první útočné
formaci. --

V polovině soutěží panuje v řadách fotbalistů SK KAZÍN spokojenost
2x FOTO: SK Kazín

-- Starší přípravka SK Kazín --

-- Minipřípravka SK Kazín --
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„A“ tým mužů, hrající III. třídu okresu Praha-západ, se nachází na 4. místě tabulky, když ve 13
zápasech uhrál 9 vítězství, 1 remízu a 3 prohry.
Zejména slavné domácí vítězství 4:3 nad Horoměřicemi (hrajícími s několika hráči se zkušenostmi s vrcholovým fotbalem) bylo základem pro
sedm výher v řadě. „B“ tým mužů odehrál ve IV.
třídě okresu Praha-západ také 13 zápasů s bilancí 10 výher, 2 remízy, 1 prohra. Aktuálně je tak na
1. místě tabulky před mužstvem Středokluk, které
jsme ve vzájemném zápase porazili 2:0.
Tým dorostu je přihlášen jako společné družstvo s SK Černošice a aktuálně je s minimální
ztrátou na 2. místě Okresního přeboru. Je jen
škoda, že na důležitá utkání nebyl kompletní, protože umístění by mohlo být ještě lepší.
Samostatnou kapitolou jsou družstva přípravek. Během 4 let se nám podařilo vybudovat
základnu, která v současné době čítá okolo 80
dětí, a věříme, že bude dále narůstat. Pravidelné
soutěže Okresního přeboru hrají starší přípravka
(systém 5+1 souběžně na 2 hřištích) a dvě družstva mladší přípravky (2 samostatné týmy oddělené po ročnících, hraje se turnajově). Výsledky
(o které v tomto případě zase až tak nejde) jsou
uvedeny v tabulkách.
Fotbalová školička – minipřípravka je určena
pro naše nejmladší a naším cílem je rozvoj vše-

stranných dovedností. Nehrajeme žádnou soutěž, ale mezi sebou, a někdy si pozveme na přátelské utkání i někoho z okolí.
Okresní přebor starších přípravek - skupina A
Rk. Tým
Záp + 0
Skóre Body
1. Rudná
10 10 0 0
261: 84 30
2. Lety
10 7 0 3 200:158 21
3. Kazín
10 5 1 4 131:142 16
4. Vestec
10 4 0 6 144:162 12
5. Č. Újezd
10 2 2 6 155:204
8
6. K. Přívoz
10 0 1 9 116:257
1
Okresní přebor mladších přípravek - skupina C
Rk. Tým
Záp + 0
Skóre
1. Zvole
20 16 2 2
116: 23
2. Kazín A
20 13 3 4
73: 28
3. D.Břežany 20 8 4 8
57: 65
4. Kazín B
20 5 0 15
43: 85
5. Všenory
20 3 1 16 20:108

Body
50
42
28
15
10

Přijď mezi nás
Celoročně probíhají nábory do všech věkových
kategorií, tréninky jsou vedeny licencovanými trenéry se zkušenostmi z aktivní hráčské kariéry.
Snažíme se vychovat nejen hráče se snahou hrát
dobře fotbal, ale také vychovat hráče se vztahem
k jednomu z nejkrásnějších míst v Černošicích!!!
Informace s kontakty, termíny utkání a další naleznete na www.skkazin.cz.
Za SK Kazín Jan Manda

z města a okolí

Zprávy
ze Sokola

ším na příští rok a doufám, že mi předvedou
nějaké čertovské cvičení.
Čert
FOTO: Sokol Černošice

Mikuláš v Sokole
Zase po roce jsem se ve středu 3. prosince
s Mikulášem vypravil do Sokola. Mikuláš přišel už i 2. prosince dopoledne, kdy cvičí malé
děti, ale mě s sebou nevzal. Asi bych je moc
vylekal. Se mnou šel až na cvičení dětí trochu
větších. Moc jsem se těšil, jaké čertoviny se
za rok zase naučily. Ale bohužel způsobně
cvičily na nářadích. Byl jsem trochu zklamaný,
že jim to šlo tak dobře, tak jsem jim ukázal,
jak se cvičí u nás v pekle. Pak ještě zazpívaly
Mikulášovi písničku, což se mu samozřejmě
moc líbilo. A nakonec od něj dostaly nějaké
dárečky. Zapomněl jsem si vzít pytel, takže
jsem do pekla nikoho neodnesl. Moc se tě-

-- Kromě Mikuláše se na cvičení dětí přišel
podívat i čert. --

Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích

leden
14. 1.

Etická dilemata současnosti - přednáška Marka Váchy

19.00, modlitebna Církve bratrské
(Hradecká 2192)

19. 1.

Setkání seniorů

14.00, MaNa (Komenského 2018)

21. 1.

Den otevřených dveří v ZŠ Černošice

od 9.00, ZŠ

23. 1.

Sevdalinka podle Aidy Mujačić - zazpívá bosenské teskné melodie s kytarovým
doprovodem

20.00, klub Ferenc Futurista
(Vrážská 324)

24. 1.

EFFATHA - Labyrint srdce – moderní
písně na motivy textů a myšlenek J. A.
Komenského; koncert celorepublikového pěveckého sboru EFFATHA

17.00, modlitebna Církve bratrské
(Hradecká 2192)

28. 1.

Soutok - prezentace a diskuze o budoucí
podobě prostoru soutoku Berounky
s Vltavou

18.30, klub Ferenc Futurista
(Vrážská 324)

Zahajovací akce Club Kina v novém

Club Kino

únor
7. 2.

v okolí
leden
23. 1.

Koncert Štěpána Markoviče s Gipsy
Groove – energická funky jazz show

kulturní středisko Radotín

25. 1.

Krysáci – divadelní představení pro děti

15.00, sál Dr. Fürsta, Dobřichovice

Vzpomínáme na
Zdeňku Ptáčkovou
Sokol, a to nejen TJ Sokol Černošice, ale i Župu
Jungmannovu, postihla v pátek 5. prosince velká
ztráta. Zemřela Ing. Zdeňka Ptáčková. Byla, do
nedožitých 80 let, nejen dlouholetou členkou TJ
Sokola Černošice, ale pro Sokol také pracovala.
Pomáhala při obnovování jednoty v roce 1990 jako
členka přípravného výboru, pak, po zvolení ustavující valnou hromadou, vykonávala po dvě funkční období funkci hospodářky v řádném výboru.
Mnoho dalších let působila jako pracovnice Župy
Jungmannovy.
Vždy jsme se mohli spolehnout na její perfektní
znalost ekonomiky i všech pravidel, kterými se župy
i jednoty řídí. Její klidná, rozvážná a milá povaha
i ochota kdykoli pomoci nám bude velmi chybět.
Díky za vše, co pro Sokol vykonala. Čest její
památce.
Hana Fořtová
TJ Sokol Černošice

Marek Vácha
v Černošicích
Kdy: středa 14. 1. od 19.00
Kde: modlitebna Církve Bratrské
Nenechte si ujít miFOTO: archiv M. Váchy
mořádnou přednášku na téma etická
dilemata
současnosti. Naše pozvání
přijal výjimečný host
Mgr. et Mgr. Marek „Orko“ Vácha,
PhD.,
pedagog,
přednosta Ústavu
etiky 3. lékařské
fakulty UK, římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec a autor
celé řady populárně-naučných knih.
Na Přírodovědecké fakultě MU v Brně vystudoval obor molekulární biologie a genetika, teologii studoval v Olomouci a v Bruselu.
Specializuje se na otázky evoluční biologie
a lékařské i environmentální etiky. V letech
1997 a 2000 se účastnil dvou výprav na
Antarktidu.
Tuto akci pro veřejnost společně pořádají
církve na dolním toku Berounky (CB - Církev
bratrská; ČCE - Českobratrská církev evangelická; CČSH - Církev československá husitská; řkc - římskokatolická církev).
Za černošicko-radotínskou ekumenu vás zve
Pavel Paluchník, kazatel CB

Aktuální informace ke kulturním, společenským a sportnovním akcím
v Černošicích a okolí najdete na www.kultcernosice.cz.

Jak na respektující výchovu
Kdy: úterý 3. 2. v 18.00
Kde: MaNa, Komenského 2018
Potýkáte se se záchvaty vzteku u svých předškolních dětí? Chcete si více užít společnou radost?
Znáte koncept emoční inteligence a chtěli byste
se o něm dozvědět více? Pak přijďte na semi-

nář o respektující výchově od Lukáše Šlehofera
- metodika a lektora kurzů Jak na učení pro děti
a rodiče. Více na http://www.tamtammraveniste.estranky.cz/.
Petra Novotná
Mateřské centrum Mraveniště

Tříkrálová sbírka
Kdy: 4. - 11. 1.
Tradiční Tříkrálová sbírka ve prospěch charitativních projektů v ČR i v zahraničí proběhne také v Černošicích v týdnu od 4. do
11. ledna 2015. Vybrané prostředky budou použity například na zakoupení kompenzačních pomůcek pro klienty Charity.
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z města a okolí

Sevdalinka v klubu
Ferenc Futurista
Kdy: pátek 23. 1. od 20.00
Kde: klub Ferenc Futurista
(u nádraží Černošice)
Podmanivě teskné melodie bosenského
hudebního žánru zvaného sevdalinka zazní
v Černošicích vůbec poprvé.
Název vychází ze slova původem arabského, jež se do celobalkánského povědomí rozšířilo během dlouhých staletí turecké
nadvlády. “Sevda” nebo “sevdah” je výrazem
označujícím v balkánských jazycích nenaplněnou milostnou touhu. Sevdalinky vyprávějí
milostné příběhy odehrávající se v komplikovaném a mladistvé lásce ne vždy právě příznivě nakloněném prostředí osmanských měst
v Bosně. Svazující konvence zde důsledně
oddělují mužskou a ženskou společnost na
dvě koexistující entity, mezi jejímiž příslušníky se citová vzplanutí musejí odehrávat jaksi potajmu a bez vědomí předáků vážených
rodů. Vyprávějí však také o životu na čaršijích
(obchodních a řemeslnických uličkách), kde
čas jen pozvolna plyne staletým řádem, naplněným neměnnými rituály. Mezi ně patří
káva z džezvy, vychutnávaná v polostínu avlije
(domovního patia) nebo dlouhé rozmlouvání
v přítmí kavan za kouřovou clonou čibuku.
Sevdalinky se vyznačují pomalým rytmem,
jímž může samotný interpret volně nakládat
k obrazu svému, bohatou a košatě se rozvíjející melodií, vystavěnou na orientálních
hudebních postupech, a výraznou ornamentikou. Za 500 let historie se tajemná melancholie sevdalinek stala neodmyslitelnou součástí bosňácké identity, avšak oblibu si našly,
snad pro společně sdílený osud, na celém
širém Balkáně.
V Černošicích tento hudební žánr představí zpěvačka Aida Mujačić. Rodačka z bosenské Tuzly, působící v současné době v ČR
v několika hudebních projektech world music, zazpívá klasické sevdalinky v duchu původní tradice, kdy tyto písně interpretovaly
převážně ženy, pouze za kytarového doprovodu. Koncert začíná ve 20 hodin v klubu
Ferenc Futurista, vstupné je dobrovolné.
Georgi Bečev

Koncepce pražských břehů aneb SOUTOK BUDE OK!
Kdy: středa 28. 1. od 19.00
Kde: klub Ferenc Futurista (Vrážská 324)
Toužíte po tom, aby vaše ratolesti milovaly pikniky u řeky? Chcete, aby soutok a krajina přiléhající k Černošicím byla příjemným místem? Jaká
je současná a budoucí role řeky ve struktuře
a životě města? Zajímá vás budoucí podoba říční
nivy Berounky a soutoku s Vltavou? Přijďte ve
středu 28. ledna do klubu Ferenc Futurista na
veřejnou prezentaci Koncepce pražských břehů
– SOUTOK BUDE OK!
V Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy
vznikl dokument „Koncepce pražských břehů“,

který byl schválen Radou hl. m. Prahy (2014)
a stal se závazným strategickým dokumentem.
Území mezi Černošicemi, Lahovicemi, Lahovičkami, Lipenci, Velkou a Malou Chuchlí, Radotínem a Zbraslaví je zde pojato jako specifický
útvar: příměstská krajina, která bude mít samosprávu a bude fungovat jako synergický celek.
Chcete se dozvědět víc, zeptat se na detaily? Máte chuť zúčastnit se dobrodružné přípravy? Chcete vznést námitky? Přijďte do Ference
Futuristy! Klub bude otevřen od 18.30 hodin,
přednáška začne v 19 hodin.
Za klub Ferenc Futurista Jana Klimentová

Nové knížky v městské knihovně v Černošicích
ABDOLAH, Kader: Dům u mešity – román popisuje íránskou historii druhé poloviny dvacátého
století. Odehrává se převážně v jednom domě
v íránském Senedžanu, kde po staletí bydleli
správci místní mešity;
BRIZZI, Fausto: 100 dní štestí – hořce úsměvný román o lásce, přátelství, slunné Itálii a skvělé
italské kuchyni;
CARLSSON, Christoffer: Neviditelný muž
ze Salemu – nejlepší švédská detektivka roku
2013;
DAWSON, Lucy: Milenka mého muže – román
pro ženy;
DEAVER, Jefferry: Sběratel kůží – napínavý detektivní román;
FORMANOVÁ, Martina: Případ Pavlína – dramatický příběh světoznámé české modelky a jejích rodičů – rodiny rozdělené sovětskou okupací;
FULVIO, Luca Di: Dívka, která se dotkla nebe
– historický román, tři navzájem propletené osudy
v době vzniku prvního židovského ghetta v Evropě;
KERMAN, Piper: Oranžová je nová černá –
hlavní hrdinka Piper Kermanová je odsouzena na
patnáct měsíců a převezena do neslavného federálního nápravného zařízení v Danbary. V prostředí
plném přísných pravidel si musí zajistit své místo
a vyrovnat se se situací, na kterou nikdo z nás nemůže být připraven;
KUTÁLKOVÁ, Dana: Jak připravit dítě do 1.
třídy - kniha seznamuje čtenáře s nejdůležitějšími schopnostmi, které do značné míry ovlivňují
úspěšný start dítěte v první třídě a přináší množství her, jež jsou pro rozvoj těchto schopností
nejvhodnější;

MÁRAI, Sándor: Svíce dohořívají - Máraiova
nejúspěšnější novela o přátelství, stáří, lásce, vztahu k životu a ke světu;
MARTIN, George R. R.: Píseň ledu a ohně.
Hostina pro vrány - fantasy;
MEACHAM, Leila: Sen o Somersetu - strhující
příběh líčí životní osudy rodin Toliverových, Warwickových a DuMontových známých ze ságy Poselství růží, které dějově předchází;
MONYOVÁ, Simona: Milostná strategie - román pro ženy;
MURAKAMI, Haruki: Kronika ptáčka na klíček
- nový román japonského spisovatele plný melancholie, ale i jemného humoru;
ODRIOVÁ, Ivana: Láska po mexicku - vypráví
o vztahu Slovenky Karolíny a Mexičana Miguela.
Co zpočátku vypadá jako láska, nemá s citem
nic společného. O tom Karolínu přesvědčí první
Miguelův výbuch žárlivosti, únos a vynucené zásnuby;
ZIMMERMANNOVÁ, Zuzana: Babička teď
bydlí v nebi - kniha je náplastí na duši pro děti
a dospělé, kteří ztratili milovaného člověka. Šest
krátkých příběhů vysvětluje život a osud člověka
od dětského věku až po věk prarodičovský.

Otevírací doba v knihovně:

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
Kateřina Kuťáková

Kadeřnictví
dámské, pánské, dětské

NOVĚ OTEVŘENO OD 2. 2. 2015
Dr. Janského 438 (vedle samoobsluhy)
Černošice - Mokropsy

Tel. 775 344 156
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Mateřská škola Barevný ostrov, Černošice

nabízí pracovní místo

na pozici uklízečky.
Nástup leden 2015.

Volejte na telefonní číslo 724 877 645
o pracovních dnech od 10.00 - 16.00.

