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Společně to dáme aneb Přijďte položit svůj základní kamínek!
Kdy: sobota 14. 2. v 11.00
Kde: u ZŠ Mokropsy
Sejdeme se před ZŠ a odstartujeme výstavbu nové sportovní haly. Zveme nejširší
veřejnost, všechny podporovatele a patrony projektu, sportovce, děti, rodiče – každého, kdo chce být u toho a na hale a naší
komunitě mu záleží. Přijďte se zahřát svařeným vínem nebo čajem. Přineste s sebou svůj vlastní základní kamínek - můžete
jej namalovat, popsat nebo nechat přírodní, ne větší než tenisový míček. Všechny
základní kameny se stanou viditelnou součástí naší nové sportovní haly a Vy tak jejím spolutvůrcem.
Filip Kořínek
starosta

Autor: Grido, architektura & design, s.r.o.

27. Mokropeský masopust
V polovině února se již po sedmadvacáté Mokropsy rozezvučí skvělou hudbou a provoní neodolatelnými vůněmi a nedostižnými hereckými a tanečními výkony. Přijďte pobýt a dostanete i drobet
kominického štěstíčka. Všichni jste zváni!
Kdy: sobota 14. února ve 14.00
Kde: Masopustní náměstí
A co vás na oslavách masopustu čeká? Program na Masopustním náměstí odstartuje ve
14 hodin vystoupení pěveckého sboru Mifun
a následovat ho budou další. Na závěr se můžeme těšit na průvod masek po vsi s tancem
a živou muzikou v podání kapely Dixi ze vsi.
Večer, okolo 19 hodiny začne masopustní
taneční zábava u Králů. Hrát bude Dixi ze vsi
a kolem 23 hodiny je vystřídá Acoustic Noise
Band se světovými hity té nejvyšší kvalitativní
a léty prověřené rockové produkce.
Tak nezapomeňte! Masopust držíme, nic
se nevadíme pospolu. Proč bychom se hádali, když jsme se tak shledali pospolu. V dobrém jsme se sešli, rádi jsme se našli pospolu.
Dříve než se rozejdem, ještě sobě připijem
pospolu.
Více informací najdete na www.mokromasopust.cz.
Pavel Blaženín

FOTO: Ivan Látal (2013)

-- Masopust slibuje opět skvělou zábavu. --

z radnice

Po 2 letech opět elektronické aukce na elektřinu a plyn
Předloni byla v Černošicích, jako v jednom
z prvních měst v naší zemi, pro domácnosti
vyhlášena možnost zúčastnit se elektronické
aukce na výběr dodavatele elektřiny a zemního plynu. Věřili jsme, že tento způsob výběru
dodavatele, již úspěšně používaný samotným
městem, může přinést výrazné úspory a narovnání často nejasných smluvních vztahů i našim
domácnostem.
Aukcí se zúčastnilo téměř 370 černošických
domácností. Jejich průměrná úspora byla cca
27,3 % u plynu a téměř 34 % u elektřiny, což
celkově znamenalo ušetřených cca 6 milionů
korun. K dnešnímu dni proběhly aukce zajištěné
organizací eCentre ve stovkách dalších měst,
zúčastnilo se jich přes 30 000 domácností
a 5 000 firem.
Po aukci následoval podpis nových smluv,
a to vždy na pevně stanovenou dobu 24 měsíců, bez možnosti automatického prodloužení.
Datum začátku nové smlouvy se u jednotlivých
domácností lišil mj. v závislosti na výpovědi těch
předchozích. Pro převážnou část černošických
domácností již běží druhý rok smlouvy a je pomalu na čase se rozhodnout, co bude po jeho
skončení.
Staré smlouvy končí, co dál
Za nejlepší možnost považujeme smlouvy na
další období opět za výhodných podmínek vysoutěžit v další elektronické aukci. Díky agregaci většího objemu se zpravidla dosahuje lepších
cen, než by si člověk sám vyjednal napřímo.
V Říčanech, kde aukce začaly o půl roku dříve,
bylo dosaženo v následných aukcích dalších
úspor (např. 17% u elektřiny), a to zejména díky
příhodné situaci na trhu.
Pokud byste se další aukce nezúčastnili ani si
jiným způsobem sami aktivně nehledali nového
dodavatele, novou smlouvu Vám zřejmě rád nabídne ten stávající. Zde ale pozor – zřejmě byste
ji uzavírali již s odlišnými podmínkami a ceníkem.
Cílem hromadné aukce nebylo a není pouze dosažení nejlepší možné ceny, ale také stanovení
férových jednotných smluvních podmínek, které
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zajistí neplacení dalších zbytečných poplatků
dodavateli. Je možné, že se po městě budou
pohybovat s různými nabídkami obchodní zástupci přímo od energetických firem, nejvýhodnější cenu ale nejspíš opět přinese hromadná
elektronická aukce s potřebným objemem.
Nové smlouvy opět přes aukci
Ze strany města považujeme za potřebné
účastníky předloňské aukce nenechat nyní s koncem jejich smluv bez pomoci. Společnost eCentre, která stála u zrodu celé této revoluční myšlenky a pro naše domácnosti aukce zajišťovala,
je připravena černošickým občanům nabídnout
vysoutěžení nových smluv, a to opět bezplatně.
Kvůli rozdílným začátkům smluvního období
není možno soutěžit všechny černošické domácnosti v jednom termínu. eCentre proto přímo
osloví jednotlivé zapojené domácnosti, a to cca
11 měsíců před koncem jejich stávající smlouvy.
Všem zúčastněným zašle dopis s informacemi
a instrukcemi, jak se do další aukce zapojit. eCentre sdružuje zákazníky do aukce vždy v intervalu

Poplatky 2015
– žádná změna oproti minulému roku
Sazby všech poplatků a termíny splatnosti jednotlivých poplatků určuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o místních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 2/2014. Úplné znění vyhlášky
je zveřejněno na webu města, najdete zde informace o vzniku a zániku poplatkové povinnosti,
o možnostech osvobození, apod.
Poplatek za odpad
492 Kč za poplatníka (nemovitost) / rok – do 31. března běžného roku
Poplatek za psa	700 Kč (snížená 200 Kč) / rok, za 2. a každého dalšího psa
1.400 Kč (snížená 300 Kč) – do 31. května běžného roku
Informace na telefonu: 221 982 518 nebo e-mailu: financni@mestocernosice.cz

NÁLEPKY NA POPELNICÍCH S UVEDENÍM ROKU 2014 – modré
- PLATÍ DO KONCE DUBNA 2015
Jana Ullrichová, Dagmar Ovečková
finanční odbor
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jednoho měsíce, a to napříč celou ČR, čímž je
zajištěn dostatečný objem nákupu a odpovídající
tlak na cenu.
Opakované zařazení je velmi snadné, v zásadě
stačí potvrdit zájem, kontaktní údaje a zaslat kopii jednoho vyúčtování – buď poštou přímo společnosti eCentre nebo jí je nechat na podatelně
Městského úřadu, která je pak hromadně předá.
Pro případné ústní konzultace budou pracovníci
eCentre k dispozici tentokrát již jen ve dvou termínech, a to v zasedací místnosti úřadu ve čtvrtek
19. února a ve středu 4. března, vždy od 13:00
do 18:00 hod.
Věříme, že stejně jako město Černošice aukce
opakovaně využívá a optimalizuje tak své náklady,
využije opět této možnosti řada černošických domácností i podnikatelů.
Domácnosti či firmy, které se předloni aukce
nezúčastnily a měly by zájem se zapojit nyní,
mohou přímo kontaktovat pracovníka eCentre
- Pavel Ciprys, obchodní manažer eCentre, tel.
724 132 579.
Filip Kořínek, starosta
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Jednou větou...

sportovní haly u Základní školy v ČernošicíchMokropsech. Děkujeme!!

• V roce 2015 se očekává růst ekonomiky
o zhruba 2,5 procenta HDP, nízká inflace (tedy
i úrokové míry) a zvýšený výběr daní – to vše
jsou pozitivní zprávy i pro městský rozpočet
Černošic.

• Po třech návštěvách kontrolorů z Finančního
úřadu nám byly vystaveny dva platební výměry
na odvod za tzv. porušení rozpočtové kázně
v dotačním projektu z roku 2010; protože neuznané výdaje nebyly městu vůbec proplaceny,
jsou výměry jen na 0,61 Kč a druhý na 0,65
Kč, resp. oba zaokrouhleny na 1 Kč; vyměřené
daně včas uhradíme.

• Novelou zákona se od ledna změnila pravidla
pro přehlašování automobilů – není již možné
auto jen odhlásit a přihlášení nechat následně
na novém majiteli, nově musí obojí proběhnout
současně.
• Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka
předal černošickému občanovi Petru J. Řehořovi papežský dekret, kterým jej Svatý otec, papež František, jmenuje rytířem Řádu sv. Silvestra. Petr Řehoř působí jako kancléř Českého
velkopřevorství řádu sv. Lazara Jeruzalémského, více než třicet let je černošickým varhaníkem, významně přispěl k rekonstrukci zdejšího
kostela a podílí se na četných charitativních,
kulturních a historických projektech církve.
Gratulujeme!
• V rámci evropského setkání křesťanské mládeže - Taizé - bylo na několik dní na přelomu
roku v Černošicích v rodinách, v komunitním
centru MaNa u kostela a ve škole ubytováno
asi 180 mladých lidí.
• Věře Čáslavské bylo uděleno ocenění Hanno R. Ellenbogen Citizenship Award za rok
2014, které v minulosti získali například Madeleine Albright, Václav Havel, Adam Michnik
a tibetský dalajláma; finanční prémii ve výši
150 tisíc korun, která se k ceně váže, oceněný obvykle věnuje mladému člověku dle svého
výběru - paní Čáslavská se rozhodla věnovat ji
hned osmi stům dětí, a to na podporu výstavby

• Bylo zahájeno další kolo jednání o přesunu
pražské části našeho úřadu (tj. bývalého okresního úřadu, který nyní spadá pod MěÚ Černošice) do jiného, vhodnějšího objektu na území
Prahy.
• Pro letošní rok rada města vybrala k rekonstrukci cca desítku ulic, tedy relativně menší
objem než v předchozích letech a jen část
těch, které z původně sestaveného seznamu
na rekonstrukci ještě stále čekají; důvodem
je, že město čekají letos velké investiční akce
(sportovní hala, půdní vestavba školy, zateplení školy, zřejmě zahájení rekonstrukce vily
Tišnovských a dokončení čistírny odpadních
vod), což bude velmi náročné na organizaci
a administrativu; na druhou stranu dokončení
rekonstrukce komunikací je prioritou, a proto
aspoň v omezeném rozsahu rada města rozhodla i letos v ní pokračovat.

ochrany bagruje v Berounce mělčiny, včetně
odstranění ostrůvku z nánosů s náletovou zelení poblíž mokropeské městské pláže.
• Stav veřejné sbírky na podporu výstavby
sportovní haly činil ke dni 9. 1. 2014 celkem
7.934.585 Kč*, a do cílových 10 milionů tak
chybělo 2.065.415 Kč; sbírku a její přispěvatele je možné sledovat na dvou transparentních účtech města – viz odkazy přímo z titulní strany městského webu. Děkujeme všem,
kteří přispěli jakoukoliv částkou! Více informací
na www.procernosice.cz. (* částka je včetně
příslibů řešených formou darovací smlouvy,
kdy peníze na investiční účet haly dorazí až
dodatečně)
• Informační list zavádí soukromou řádkovou
inzerci zdarma - viz str. 24.
• U zakázky na půdní vestavbu základní školy
bude vítěz znám až počátkem února, kvůli námitkám jednoho ze zájemců musela být prodloužena lhůta pro podání nabídek.
• Do 20. února běží lhůta pro přípravu a podání
návrhů v rámci soutěže o budoucího provozovatele stánku s občerstvením a správce městské
pláže v Mokropsech, informace jsou v Aktualitách na městském webu a v tomto čísle IL.
• Zápisy do mateřských škol proběhnou letos
až v dubnu nebo květnu – informaci hledejte
v příštím čísle Informačního listu.
Filip Kořínek, starosta

• Veřejnou zakázku na stavbu sportovní haly
u základní školy vyhrála firma Chládek & Tintěra
a.s. s cenou 48,1 mil. Kč – společně s náklady
na technický dozor, vnitřní vybavení apod. tedy
stále platí předpoklad celkových nákladů cca
50 mil. Kč, s nimiž od začátku počítá i projekt
veřejné sbírky.
• Povodí Vltavy s. p. v rámci protipovodňové

Rekonstrukce místních komunikací v letošním roce
Rada města rozhodla, že z ulic, které ještě
zbývají k rekonstrukci dle původního seznamu
projektu „Velký třesk“, bude vzhledem k velkému objemu dalších investičních akcí realizována letos jen část. Další by měly přijít na řadu až
příští rok. Rada vybrala k rekonstrukci v letošním
roce tyto komunikace: Budějovická, Čapkova,
Jiráskova (úsek Husova – Nerudova), Libušina,
Modřínová, Mostecká, Na Marsu, Nad Statkem
a zbývající část Střední ulice.
Kromě těchto ulic začnou stavební práce,
jakmile to počasí dovolí, i v ulici Ukrajinská
a Na Drahách a také na parkovišti před městskou pláží.
Na rekonstrukci ulice Na Drahách a Ukrajinská jsme dostali dotaci od Ministerstva dopravy v rámci programu na odstraňování škod po
povodni v roce 2013. Ulice Ukrajinská bude
zrekonstruována skoro v celé své délce, a to od
Topolské po Madridskou ulici. V ulici Na Drahách proběhne rekonstrukce jen v úseku, kde
je poničený asfalt (to byla jedna z podmínek dotace), tj. od pláže kolem fotbalového hřiště ke
křižovatce s ulicí Ke Hřišti.
Parkoviště před městskou pláží a všechny
ulice vyjmenované v prvním odstavci budou hrazeny z městského rozpočtu, pokud financování

pro tento záměr schválí zastupitelstvo města,
jehož zasedání se koná na konci ledna (tedy až
po uzávěrce IL).
Veřejná zakázka pro výběr zhotovitele bude
vyhlášena v průběhu měsíce února. Orientační
harmonogram rekonstrukce jednotlivých ulic
bude znám po otevření obálek s nabídkami

a budeme Vás o něm následně informovat.
Projektová dokumentace k rekonstrukci jednotlivých ulic a parkoviště je k dispozici na městském webu: http://www.mestocernosice.cz/
projekty-a-dotace/strategicke-zamery/rekonstrukce-komunikaci/.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic
FOTO: Petr Kubín

-- Jednou z ulic, která se v rámci pokračování „velkého třesku“
dočká nového povrchu, je Libušina ul .-5

z radnice

Informační systém
pro místní firmy
FOTO: Petr Kubín

Z městské
policie
Upozornění: roste počet
vloupání do rodinných domů

-- Směrovek na provozovny ve městě přibude. --

V roce 2014 byly v rámci nově zřízeného informačního systému města umístěny směrové
tabulky na místní firmy (dle jejich požadavků).
Celkem se jednalo o 32 tabulek na prvních 10
vybraných pozicích ve městě. Vzhledem k tomu,
že zájem o zařazení do informačního systému
města je značný, město požádalo Policii ČR
o schválení další skupiny pozic a současně také
o změnu velikosti tabulek na (větší) 300 x 800
mm kvůli lepší čitelnosti při jízdě autem. Abychom
zachovali stejné podmínky pro všechny, rozhodli
jsme se, že na náklady města necháme vyměnit
i již umístěné tabulky za nový větší rozměr.
V současné době jsou na původně osazených místech volné ještě tři pozice, a to:
• ul. Karlštejnská, před supermarketem Albert
•	ul. Dr. Janského – před křižovatkou s Rumunskou, ve směru od nádraží
•	křižovatka Dr. Janského – Masopustní nám. –
Ke Hřišti.
Nově bylo povoleno umístění sloupků s tabulkami na těchto místech:
•	ul. Radotínská ve směru od Prahy před křižovatkou s ulicí Sadová
•	ul. Vrážská ve směru od Prahy před křižovatkou s ulicí Karlštejnská
•	ul. Vrážská ve směru od Dobřichovic před křižovatkou s ul. Dr. Janského
•	ul. Vrážská ve směru od Prahy před křižovatkou s ul. Husova
•	ul. Dobřichovická ve směru od Prahy před křižovatkou s ul. K Dubu.
V případě zájmu inzerovat svoji firmu na volných pozicích informačního systému města kontaktujte pana Martina Votavu: martin.votava@
mestocernosice.cz, tel: 221 982 504.
Směrové informační tabulky budou firmám
s provozovnou na území Černošic poskytovány za úhradu pořizovacích nákladů ve výši 700
Kč a ročního poplatku 300 Kč. Tabulky budou
obsahovat název provozovny nebo logo, šipku
a vzdálenost. Grafické ztvárnění směrovek bude
zajišťovat město na základě návrhu žadatele.
Rozměr tabulek je 300 x 800 mm, a na jednom
sloupku bude umístěno max. 5 tabulek. Budeli u některých míst i po rozšíření poptávka přesahovat nabídku (počet volných pozic), bude
v budoucnosti město zřejmě hledat systém, jak
spravedlivě zajistit rotaci či prostřídání zájemců.
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic
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Městská policie Černošice si dovoluje touto
cestou informovat občany města Černošice
o několika krádežích vloupáním do rodinných
domů, ke kterým došlo v průběhu několika
posledních týdnů v Černošicích a okolních obcích. Pachatel těchto činů se zaměřuje zejména na domy, které nejsou žádným způsobem
zabezpečeny a na jejichž pozemky není dostatečný výhled. Z tohoto důvodu si dovolujeme
apelovat na majitele takových nemovitostí, aby
zvážili možnost např. montáže elektronických
zabezpečovacích systémů, které jsou běžně
k dostání na našem trhu. Už to, že je zabezpečovací systém v objektu nainstalován a objekt
je viditelně označen jako střežený, mnohé pachatele trestných činů odradí.
V případě, že zjistíte ve svém okolí jakékoliv podezřelé jednání, které by mohlo vést
ke shora uvedenému protiprávnímu jednání,
prosím ihned kontaktujte městskou policii na
tel. 606 707 156, nebo Policii ČR na lince
158. Vaše oznámení bude hlídkou ihned prověřeno. Děkujeme za spolupráci.
Gregor Dušička
vedoucí MP Černošice

Napadený strážník
Dne 7. 1. 2015 v odpoledních hodinách byla
napadena hlídka strážníků naší městské policie v obci Dobřichovice u čerpací stanice
Plyn Bouda, kde tankovala služební vozidlo.
Z nenadání ke strážníkovi, který vozidlo tankoval, přistoupil neznámý muž, který bez zjevné
příčiny strážníka fyzicky napadl. Napadený

strážník inkasoval několik ran pěstí do obličeje
a do oblasti břicha. Druhý strážník přispěchal na
pomoc, muže zneškodnil a přiložil pouta. Agresor byl předán na místě Policii ČR pro podezření ze spáchání trestného činu útoku na úřední
osobu a ublížení na zdraví. Strážník skončil
v péči lékařů a je v pracovní neschopnosti.
Dalším šetřením bylo zjištěno, že násilník
byl muž z Českého Brodu a s naší městskou
policií neměl nic společného. K činu byl pravděpodobně motivován požitým alkoholem,
který u něho byl později zjištěn.
Co se událo v prosinci ve městě
• Dne 13. 12. 2014 ve večerních hodinách
bylo Městské policii Černošice oznámeno poškození odpadkového koše v ul. Rumunská
v Černošicích, a to výbuchem petard. Hlídka
MP zjistila další dva koše, které byly poškozeny stejným způsobem v jiných ulicích města. Šetřením se podařilo zjistit dvě nezletilé
osoby, které se měly tohoto jednání dopustit.
Hlídka o události informovala rodiče dětí, kteří
přislíbili uhrazení všech způsobených škod.
• Dne 15. 12. 2014 v 17:59 hodin byl vyhlášen poplach IZS (integrovaný záchranný systém). Jednalo se o cvičení v osadě Lavičky
v Černošicích za účelem nácviku hasebních
prací v případě požáru v této chatové osadě.
Cvičení se zúčastnili jednotky HZS Řevnice,
SDH Mokropsy a Dobřichovice. Na místě
asistovaly dvě hlídky MP, a to na příjezdových
trasách do této osady. Cvičení trvalo cca 45
minut.
• Městská policie Černošice i nadále věnuje
pozornost kontejnerům na oblečení a elektroodpad v ul. Poštovní v Černošicích, kde
docházelo často ke znečišťování veřejného
prostranství osobami, které tyto kontejnery vybíraly. V měsíci prosinci se ve dvou případech
podařilo na místě přistihnout celkem čtyři osoby. Tyto byly hlídkou MP na místě ihned řešeny, a způsobený nepořádek po sobě uklidily.
Otakar Klimsza, MP Černošice

AKCE VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY JARO 2015
7. 3. od 8.00–12.00
Mokropeská (roh na Višňovce) n Vráž (samoobsluha u trafiky) n U Mašitů n Mokropsy (Šeříková)

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

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

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

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

z radnice

Odpady města – kolik to stojí a kolik jsme jich loni vyprodukovali
Náklady na likvidaci komunálního odpadu jsou rok od roku
vyšší. Obce a města mají přitom zákonem o odpadech stanovenou povinnost zajistit sběr, odvoz a odstraňování, protože
jsou oficiálním původcem odpadu, který vyprodukovaly fyzické
osoby bydlící na jejich území.
Stejně jako před rokem byl lednovému zasedání zastupitelstva předložen
informativní materiál o celkových výdajích a příjmech města v oblasti svozu
odpadu.
Zatímco do roku 2005 se relativně často upravovala výše poplatku, který za svoz odpadu platí jednotlivé domácnosti (resp. obyvatelé), od té doby
se výše poplatku nezměnila. Je v pravomoci zastupitelstva rozhodnout,
zda město bude svoz odpadu i nadále dotovat ze svého rozpočtu, nebo
případně přistoupí k úpravě poplatku. Projednání v zastupitelstvu proběhlo
až po uzávěrce tohoto čísla IL. Zhruba před rokem zastupitelstvo v tomto
bodě rozhodlo poplatek nezvyšovat.
Jaká je realita
V tabulce jsou uváděny údaje z rozpočtu roku 2013–2015 a skutečnosti
evidované za rok 2013 a 2014.
V rozpočtu 2013 nebyly zahrnuty platby z uzavřených smluv na likvidaci
odpadu podnikateli.
příjmy
poplatek
podnikatelé
příjmy
z recyklace

rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost
rozpočet
2013
2013
2014
2014
2015
3.560.000 3.623.223 3.560.000 3.903.697 3.560.000
0
153.156
130.000
155.244
130.000
1.220.000 1.276.637 1.220.000 1.129.859 1 150.000
4.780.000

výdaje
svoz odpadu 6.200.000
celkem
-1.420.000

5.053.016 4.910.000

5.188.800 4.840.000

6.241.144 6.982.356 6.903.989 7.100.000
-1.188.128 -2.072.356 -1.715.189 -2.260.000

Poplatek za odpad ve výši 492 Kč za rok za poplatníka je stanoven od
1. 1. 2005 (předchozí poplatky 2002 - 360 Kč, 2003 - 414 Kč, 2004
– 432 Kč). Průměrný počet poplatníků (osoby, neobydlené domy a rekreační objekty, někdo jen za část roku) je 7834. Předpis pro rok 2014 byl
3.856.919 Kč. Nedoplatky na poplatku za komunální odpad za rok 2014
v současné době evidujeme ve výši cca 460 tisíc (toto číslo zahrnuje i nedoplatky z předchozích let), přeplatky ve výši cca 138 tisíc Kč.
Nárůst rozdílu z meziročního srovnání ve výši 527.061 Kč je způsoben
zejména tím, že roste počet lidí (množství odpadu) – ročně cca 100 osob,
a základní fakturace za svoz Rumpold je podle trvale bydlících osob, zvýšily se náklady na likvidaci odpadu ze sběrného místa (např. zeleň 2013 –
109 tun, 2014 - 151 tun) a likviduje se více nebezpečného odpadu – celkem nárůst o 662.845 Kč. Další vliv má to, že se snížily příjmy za recyklaci
– méně vytříděného odpadu (např. 2013 – 124 tun skla, 2014 – 116 tun
skla), což je celkem snížení příjmu o 146.778 Kč a zvýšený výběr poplatku
o 280 tis. nestačí krýt růst nákladů.

Jaké jsou možnosti do budoucna
V roce 2015 se bude soutěžit svoz odpadu – může se měnit cena a tím
i rozpočet.
V nákladech na svoz odpadu jsou pouze částky hrazené externím společnostem (Rumpold a Atea – bioodpady), pro přesnou kalkulaci výše poplatku by bylo nutné zahrnout i opotřebení techniky města, PHM apod.
a mzdové náklady zaměstnanců TS, kteří zajišťují svoz odpadu z košů
a provoz sběrného místa.
Pokud by bylo cílem zvýšit poplatek tak, aby kryl předpokládané výdaje
v plné výši (vycházíme ze skutečnosti 2014), bylo by při průměrném počtu
poplatníků 7900 nutno poplatek zvýšit o cca 228 Kč na částku 720 Kč za
rok (toto číslo je dělitelné 12) - navýšení poplatku o cca 46,5 %.
Produkce odpadů - 2013 a 2014		
Kód odp.

název odpadu

200301

Směsný
komunální odpad
Objemný odpad
Biologicky
rozložitelný odpad
Papír
Plasty
Sklo
Pneumatiky
Nebezpečný odpad

200307
200201
200101
200139
200102
160103

2013
2014
množství v tunách
1843,6
1889,7
121,6
953,3

196,4
1187,8

167,7
118,5
124,9
5,4
5,5

169,9
116,7
115,9
1,65
7,52

			
Přehled poplatků za odpad ve vybraných obcích
Obec
Všenory
Dobřichovice
Řevnice
Lety
Karlík
Hostivice
Jesenice
Mníšek pod Brdy
Roztoky
Vestec
Jílové u Prahy
Rudná u Prahy

poplatek
700 Kč/ os/ rok
600 Kč/ os/ rok
600 Kč/ os/ rok
(Bio budou pravděpodobně platit zvlášť)
Podle typu sběrné nádoby a počtu vývozů
600 Kč/ os/ rok
600 Kč/ os/ rok
Podle typu sběrné nádoby a počtu vývozů
Podle typu sběrné nádoby a počtu vývozů
600 Kč/ os/ rok
Podle typu sběrné nádoby a počtu vývozů
500 Kč/ os/ rok
700 Kč/ os/ rok
Renáta Petelíková
vedoucí odboru technických služeb

Z 5. mimořádného jednání Rady města Černošice (9. 12. 2014)
Rada města Černošice schvaluje smlouvu o dílo se společností Weiss &
Wild, s.r.o., zastoupenou Ivo Weissem, jakožto uchazečem vybraným v rámci veřejné zakázky zadávané v rámci projektu CZ.1.02/6.5.00/13.22002

„Regenerace zeleně ZUŠ Černošice“ dle přílohy tohoto usnesení za celkovou cenu 427.738 Kč (bez DPH), 517.562,98 Kč (vč. DPH), včetně
automatického zavlažovacího systému.

Z 6. jednání Rady města Černošice (15. 12. 2014)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• schvaluje záměr pronájmu městského pozemku parc. č. 2248/26 na r. 2015 v obci
a k. ú. Černošice (ul. Brněnská, Jihlavská) za
nabídkovou cenu min. 75 Kč/m2/rok;
• souhlasí s nabídkou paní H. Č. na pronájem
části pozemku parc. č. 479/1 (ul. Riegrova)
o výměře 16 m2 v obci a k. ú. Černošice

za cenu 50 Kč/m2/rok; schvaluje nájemní smlouvu na tento pozemek, a to na
dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12.
2015;
• souhlasí s nabídkou pana A. J. na pronájem
pozemků města parc. č. 4032 a 4033/2 (os.
Na Klůčku), oba v obci a k. ú. Černošice,
o celkové výměře 137 m2, za cenu 25 Kč/m2/
rok a schvaluje nájemní smlouvu na tyto po-

zemky, a to na dobu určitou od 1. 1. 2015 do
31. 12. 2015;
• souhlasí s nabídkou paní M. B. na pronájem pozemků parc. č. 4048 o výměře 22 m2
a 4049/17 o výměře 305 m2 (pod Dobřichovickým mostem), oba v obci a k. ú. Černošice,
za cenu 25 Kč/m2/rok; nesouhlasí se sjednáním doby nájmu na dobu určitou minimálně
10 let či na dobu neurčitou; schvaluje nájem-
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ní smlouvu na tyto pozemky na dobu určitou
od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015;
souhlasí s nabídkou pana A. M. na pronájem
části pozemku parc. č. 1160 o výměře 549 m2
v obci a k. ú. Černošice (ul. Husova) za cenu
40 Kč/m2/rok; schvaluje nájemní smlouvu
na tuto část pozemku na dobu určitou od 1. 1.
do 31. 12. 2015 za cenu 40 Kč/m2/rok;
souhlasí s realizací veřejné zakázky na výběr
zhotovitele stavby s názvem „Půdní vestavba
učeben ZŠ Černošice-Mokropsy“; schvaluje 1) znění zadávací dokumentace a návrhu
smlouvy o dílo na tuto akci, 2) výzvu k předložení cenové nabídky zájemcům o výkon funkce
TDI a BOZP v rámci zakázky malého rozsahu;
souhlasí 1) s výběrem nejvýhodnější cenové
nabídky společnosti Šetelík Oliva s. r. o. na
zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro akci „Vodní zdroje Černošice
- obnova úpravny vody po povodních 2013“
za cenu 225.000 Kč bez DPH (272.250 Kč
s DPH) a „Oprava splaškové kanalizace ul. Dr.
Janského a čerpací stanice ul. Radotínská po
povodních 2013“ za cenu 100.000 Kč bez
DPH (121.000 Kč s DPH), 2) s uzavřením
smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace na tyto akce;
souhlasí s realizací veřejné zakázky malého
rozsahu na výběr zhotovitele stavby s názvem
„Zateplení budovy ZŠ Černošice, Mokropsy budova B a C“; schvaluje 1) znění zadávací
dokumentace a návrhu smlouvy o dílo na tuto
akci, 2) výzvu k předložení cenové nabídky zájemcům o výkon funkce TDI a BOZP v rámci
zakázky malého rozsahu;
bere na vědomí informaci o úpravě ceny (její
snížení) za plnění činnosti technického dozoru
investora na stavbě „Rekonstrukce místní komunikace ulice Dr. Janského, Černošice“ dle
uzavřené příkazní smlouvy č. 226/2014 ze
dne 7. 7. 2014; schvaluje Dohodu o narovnání mezi ing. Jaroslavem Borákem (provádí
výkon TDI) a městem Černošice ve věci úpravy
celkové částky za provedení činnosti TDI na
této stavbě v období od 7. 7. do 28. 11. 2014
v hodnotě 87.750 Kč;
souhlasí se sníženou cenovou nabídkou na
výkon funkce koordinátora BOZP na stavbu
„Rekonstrukce místní komunikace ul. Dr. Janského“ v období 1. 12. 2014 až 30. 4. 2015 za
cenu 5.300 Kč měsíčně; schvaluje Dodatek
č. 1 k příkazní smlouvě č. 364/2014 uzavřené mezi ing. Jaroslavem Ptáčkem a městem
Černošice dne 5. 11. 2014 na výkon funkce
koordinátora BOZP na tuto stavbu pro období
od 29. 11. 2014 až do dne dokončení stavby;
souhlasí s prodloužením doby nájmu bytu
v budově hasičské zbrojnice v Srbské ulici
o jeden rok, tj. do 31. 12. 2015;
bere na vědomí informace o provedeném
čištění čerpacích stanic odpadních vod; souhlasí s uhrazením faktury ve výši 42.374 Kč
bez DPH za provedené čištění;
souhlasí s úpravou reklamního pylonu u Penny Marketu v Radotínské ulici; nesouhlasí
s umístěním reklamy - směrové cedule (v PD
s textem „vítáme vás v Penny“ a označením
parkoviště) pod pylonem, neboť brání rozhledu a tím bezpečnému výjezdu řidičům vozidel
z parkoviště do Radotínské ulice;

• souhlasí s prodloužením doby nájmu bytu
č. 2 v domě č. p. 627 ve Slunečné ulici o jeden měsíc, t.j. do 31. 1. 2015.
•
NÁVRHY ČLENů RADY MĚSTA
Rada města Černošice bere na vědomí žádost o okamžité prošetření a následné řešení
nastalé situace na ZŠ Černošice, která byla
postoupena z Krajského úřadu Středočeského
kraje k přímému vyřízení.
•
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice schvaluje Dodatek
č. 1 k rámcové smlouvě Sběr, přeprava, využívání a odstraňování odpadu - Černošice, s firmou
Rumpold-P, s. r. o., jehož předmětem je prodloužení stávající rámcové smlouvy o šest měsíců,
tj. od 1. 1. do 30. 6. 2015.

•

ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY A CESTOVNÍHO
RUCHU
Rada města Černošice souhlasí s předloženou darovací smlouvou, kterou město daruje
ZOČSV 10.000 Kč na oslavu 100 let od založení
této organizace v Černošicích.
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Rada města Černošice:
• ruší usnesení pod bod 2.7.2 z 88. schůze
rady města - užívání dodávky LDV Convoy,
kterým bylo radou města schváleno občasné užívání vozidla LDV Convoy za stanovenou cenu 6 Kč/km vedoucím odboru kultury
a SHS Alotrium;
• schvaluje dohodu o bezhotovostní úhradě cen
poštovních služeb č. 982807-4388/2014.

•
•

•

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
A ZDRAVOTNICTVÍ
Rada města Černošice schvaluje postup podle čl. 5.1 vnitřního předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných zakázek); rozhoduje
o výjimce z počtu předložených nabídek dle čl.
5.1 vnitřního předpisu č. 5; souhlasí s cenovou
nabídkou firmy EDUCO CENTRUM za zajištění
vzdělávání pracovníků OSPOD - výcvik krizové
intervence za cenu 330.000 Kč (osvobozeno
od daně), která bude hrazena z dotace na výkon
sociálně-právní ochrany dětí.

•

BODY PROGRAMU DODATEČNĚ ZAŘAZENÉ
ČI URAVOVANÉ
Rada města Černošice:
• schvaluje 1) změnu organizační struktury
Městského úřadu Černošice: - s účinností od
1. 1. 2015 zřízení nového odboru přestupků,
- s účinností od 1. 1. 2015 převedení kompetencí z oddělení přestupků v odboru vnitřních
věcí do nově vzniklého odboru přestupků,
- s účinností od 1. 1. 2015 zrušení oddělení
přestupků v odboru vnitřních věcí; 2) celkový
počet zaměstnanců zařazených do Městského úřadu Černošice na 220 k 1. 1. 2015;
pověřuje Stanislava Zuzánka, vedoucího oddělení přestupků, řízením odboru přestupků
Městského úřadu Černošice od 1. 1. 2015 do
dne předcházejícího dni, kdy se ujme funkce
vedoucí odboru přestupků;
• souhlasí s návrhem smlouvy s. Gepro s. r. o.
na poskytování technické podpory geogra-

•

•

•

fického informačního systému MISYS-ČERNOŠICE na rok 2015 v ceně 154.400 Kč
bez DPH;
souhlasí s ročním prodloužením licencí systému GWAVA Reload 1-User 1-Year Maintenance (200 ks) pro zálohování elektronické
pošty na základě výsledků výběrového řízení
G14/111550, tj. nákupem od Cheops s. r. o.
za cenu 31.596 Kč bez DPH (38.231,16 Kč
vč. DPH);
souhlasí s ročním prodloužením licencí antivirového systému Symantec protection suite
Enterprise edition, tj. s nákupem od společnosti Polysoft s. r. o. za cenu 57.600 Kč bez
DPH (69.696 Kč vč. DPH);
rozhoduje o výjimce z povinnosti zadávajícího předložit nabídky minimálně 3 dodavatelů
dle Vnitřního předpisu č. 5 města Černošice
o zadávání veřejných zakázek; schvaluje 1) přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na
zprostředkování prodeje nemovitostí, a to společnosti GAVLAS, spol. s r. o., IČ: 60472049,
2) text smlouvy o zprostředkování se společností GAVLAS, spol. s r. o., jako zprostředkovatelem prodeje pozemků ve vlastnictví města
Černošice parc. č. 441/4 a parc. č. 441/3,
jehož součástí je stavba č. p. 1209, to vše
v obci a k. ú. Černošice za minimální cenu
těchto nemovitostí ve výši 7.000.000 Kč;
schvaluje text vzoru smlouvy o vytvoření uměleckého výkonu a licenční smlouvy;
nesouhlasí s výjimkou z Obecně závazné vyhlášky č. 5/2012 o ochraně veřejného pořádku pro stavbu Rekonstrukce jezu
v Černošicích;
jmenuje paní Terezu Trantinovou členkou komise pro školství;
schvaluje Darovací smlouvu mezi městem
a panem P. W. o poskytnutí daru na podporu výstavby sportovní haly ve výši 58.800 Kč;
městem a panem V. R. o poskytnutí daru na
výstavbu sportovní haly v Černošicích ve výši
20.000 Kč; městem a panem R. Z. o poskytnutí daru ve výši 100.000 Kč na podporu výstavby sportovní haly v Černošicích.
souhlasí s provedením oprav čerpadla z přečerpávací stanice kanalizace v Topolské ulici
a čerpadla tlakové kanalizační přípojky k domu
č. p. 259 v Karlštejnské ulici za celkovou částku 40.000 Kč;
souhlasí s doobjednáním projektové dokumentace na stavební úpravy kuchyně v ZŠ
Černošice za cenu 17.000 Kč bez DPH a
objednáním dopracování projektové dokumentace na centrální šatny za cenu 29.000
Kč bez DPH u spol. GRIDO - architektura
design s. r. o.;
schvaluje smlouvu o výpůjčce pozemků PK
742/1, PK 741/2 a PK 741/3 o celkové výměře 9506 m2 od Povodí Vltavy, s. p. pro provozování městské pláže vč. beach-volejbalového
hřiště na pozemcích ve vlastnictví Povodí Vltavy, s.p. na dobu 5 let bez finančních nároků.

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

z radnice

Ze 7. mimořádného jednání Rady města Černošice (19. 12. 2014)
Rada města Černošice:
• bere na vědomí 1) informace o veřejné zakázce na zhotovitele stavby „Sportovní hala
u ZŠ Černošice, Mokropsy“, 2) informace
o veřejné zakázce na výkon technického dozoru a koordinátora BOZP na výše uvedenou
stavbu sportovní haly; souhlasí 1) s výběrem
nejvhodnější nabídky společnosti Chládek
a Tintěra a. s. na zhotovení této stavby za
celkovou cenu 39.758.404 Kč bez DPH, 2)
s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti
Atelier 15, s. r. o. na činnost technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP na
tuto stavbu za cenu 35.307,69 Kč bez DPH
měsíčně za činnost TDI a za cenu 2.769,23
Kč bez DPH měsíčně pro výkon funkce koordinátora BOZP, 3) s nabídkou Grido, architektura a design, s. r. o. na činnost autorského
dozoru při této stavbě za cenu 500 Kč bez
DPH/hod a max. celková částka za služby nepřesáhne 160.000 Kč bez DPH; schvaluje
1) uzavření smlouvy o dílo s Chládek a Tintěra

a.s., 2) uzavření příkazní smlouvy s Atelier 15,
s. r. o., 3) uzavření příkazní smlouvy s Grido,
architektura a design, s. r. o; rozhoduje na
základě doporučení hodnotící komise o vyloučení uchazečů, kteří podali nabídky s pořadovými čísly 1 (Sdružení pro Sportovní halu
u ZŠ Černošice), 3 (BAK stavební společnost,
a.s.) a 4 (PKS stavby a.s.) z veřejné zakázky
z důvodu nesplnění požadavků Zadavatele
v zadávacích podmínkách (výše bankovní záruky neodpovídala požadovaným 5 % z nabídkové ceny uchazečů);
• souhlasí s uhrazením faktury za opravu pásového lisu a sít v čistírně odpadních vod za
24.784 Kč bez DPH;
• mění usnesení č. R/03/26/2014 ze dne
1. 12. 2014; jmenuje pana Filipa Kořínka
předsedou a pana Karla Müllera členem komise pro spolkovou činnost a komunitní život;
• souhlasí s textem výzvy k podání návrhu
na stánek s občerstvením a správu městské
pláže;

• souhlasí s odkoupením používané výpočetní
techniky od Autocont CZ a. s. za 27.152,40
Kč vč. DPH;
• ruší usnesení rady č. R/06/32/2014 ze dne
15. 12. 2014 Smlouva o zajištění vzdělávání
pracovníků OSPOD - Výcvik krizové intervence; schvaluje postup podle čl. 5.1 vnitřního
předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání
veřejných zakázek); rozhoduje o výjimce z
počtu předložených nabídek dle čl. 5.1 vnitřního předpisu č. 5; souhlasí s cenovou nabídkou firmy EDUCO CENTRUM za zajištění
vzdělávání pracovníků OSPOD - výcvik krizové
intervence za cenu 330.000 Kč (osvobozeno od daně), která bude hrazena z dotace na
výkon sociálně-právní ochrany dětí; schvaluje Smlouvu o zajištění vzdělávání pracovníků
OSPOD - Výcvik krizové intervence;
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem
a panem A. P. o poskytnutí daru ve výši
75.000 Kč na podporu výstavby sportovní
haly.

Z 8. jednání Rady města Černošice (5. 1. 2015)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY MAJEKTU
Rada města Černošice:
• souhlasí s vyřazením nedokončených investičních akcí z roku 2007 jako zmařených
z účetní evidence;
• bere na vědomí informace o demontáži sloupů v ulicích Husova, Havlíčkova, B. Němcové,
Pod Višňovkou, Revoluční, Hradecká, Dr. Janského a na Masopustním náměstí; souhlasí
s uhrazením částky 41.966 Kč za demontáž
a ekologickou likvidaci sloupů firmě Elektroš-

tika, s. r. o., která pro ČEZ Distribuce, a.s.
prováděla úpravy vrchního vedení.
ÚSEK PRÁVNÍ
Rada města Černošice souhlasí s návrhem
podmínek mimosoudního vyrovnání ve věci žaloby o zaplacení 539.300 Kč s příslušenstvím
za stavební úpravy bytu provedené nájemcem
v bytě v ul. Slunečná 627 v Černošicích dle
souhlasu města vydaného v roce 2001 - město zaplatí za provedené stavební úpravy částku

280.000 Kč (dle posudku Ing. Klímové ve znění
Dodatku č.1 ke znaleckému posudku), žalobce
po zaplacení celé částky vyrovnání vezme podanou žalobu zpět; náklady řízení hradí každá ze
stran samostatně.
ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU
Rada města Černošice schvaluje objednávku
benchmarkingových služeb na rok 2015 u Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o. p. s.
za cenu 39.930 Kč s DPH.

Z 9., 10. a 11. mimořádného jednání Rady města Černošice
Rada města Černošice:
• bere na vědomí podané námitky proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky, doručené podáním ze dne 8. 1. 2015 společností
SYNER, s.r.o; rozhoduje o tom, že podaným námitkám se v plném rozsahu vyhovuje;
souhlasí se změnou zadávací dokumentace
a návrhem smlouvy o dílo veřejné zakázky
s názvem „Půdní vestavba učeben ZŠ Černošice - Mokropsy“; schvaluje upravené znění
zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo
v rámci této veřejné zakázky;
• schvaluje podání žádosti na poskytnutí účelové dotace ve výši 36.300 Kč poskytované
Ministerstvem dopravy ČR na zabezpečení

skenování pro potřeby aplikace Centrálního
registru vozidel;
• bere na vědomí informace o veřejné zakázce na zhotovitele stavby „Zateplení budovy
ZŠ Černošice, Mokropsy - budova B a C“
a informace o veřejné zakázce na výkon TDI
a koordinátora BOZP na výše uvedenou stavbu
zateplení budovy školy; souhlasí 1) s výběrem
nejvhodnější nabídky společnosti BUILDINGLT s. r. o. na zhotovení této stavby za celkovou
cenu 3.971.786,39 Kč bez DPH, 2) s výběrem nejvhodnější nabídky pana Ing. Jaroslava
Boráka na činnost technického dozoru investora (TDI) a koordinátora BOZP na tuto stavbu
za cenu 26.950 Kč (konečná cena, není plát-

ce DPH) měsíčně, 3) s nabídkou společnosti
S-PROJEKT PRAHA, s. r. o. na činnost autorského dozoru při této stavbě za cenu 650
Kč bez DPH/ hodina; schvaluje 1) uzavření
smlouvy o dílo se společností BUILDING-LT
s. r. o., 2) uzavření příkazní smlouvy s Ing.
Jaroslavem Borákem, 3) uzavření příkazní
smlouvy se společností S-PROJEKT PRAHA,
s. r. o.; rozhoduje na základě doporučení
hodnotící komise o vyloučení uchazečů, kteří
podali nabídky s pořadovými čísly 1 (MEROPS
spol. s r.o.) a 4 (HARTEX CZ s. r. o.) z veřejné
zakázky z důvodu nesplnění požadavků zadavatele v zadávacích podmínkách.

Z 2. zasedání Zastupitelstva města Černošice (3. 12. 2014)
Zastupitelstvo města Černošice:
• vyjadřuje podporu vedení a pedagogickému
sboru školy a vyzývá je k součinnosti a k vzájemné a konstruktivní spolupráci;
• schvaluje 1) navýšení příspěvku MŠ Topolská
na rok 2014 o 300.000 Kč na dorovnání platů
dle žádosti ředitelky školy, 2) navýšení příspěvku MŠ Topolská na rok 2014 o 15.010 Kč dle
nové výše odpisů dle žádosti ředitelky školy;

• schvaluje 1) rozpočet města na rok 2015 jako
schodkový. Schodek rozpočtu je kryt zůstatky
na bankovních účtech a prostředky z uzavřených úvěrových smluv, 2) příspěvky zřízeným
příspěvkovým organizacím na rok 2015;
• schvaluje 1) grantové programy pro rok
2015 pro kulturní činnost (350 tis. Kč), pro
práci s mládeží (540 tis. Kč) a zajištění neziskové sociální služby (30 tis. Kč), 2) grantové

formuláře a podmínky pro udělení jednotlivých grantů;
• stanoví 1) odměnu za výkon funkce předsedy finančního výboru zastupitelstva ve výši
800 Kč měsíčně, 2) odměnu za výkon funkce člena finančního výboru ve výši 500 Kč
měsíčně;
• zřizuje výbor pro územní plánování; určuje,
že výbor pro územní plánování je devítičlen-
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z radnice
ný; stanovuje, že výbor pro územní plánování: 1) se vyjadřuje k návrhům na dílčí změny
územního plánu a regulačních plánů předložených pověřeným zastupitelem; 2) slouží
jako poradní orgán pověřenému zastupiteli
ve věci změn územního plánu a regulačních
plánů; 3) dává podněty pověřenému zastupiteli k prověření změn v územním plánu
a regulačních plánech; 4) aktivně se podílí
na přípravě územních studií, které mají dle
platného územního plánu vzniknout; 5) monitoruje návrhy změn územních plánů v okolních obcích a návrhy změn zásad územního
rozvoje Středočeského kraje a dává podněty
orgánům města k podání námitek a připomínek k těmto návrhům; volí předsedu výboru
- Tomáš Hlaváček, členy výboru - Filip Kořínek, Petr Wolf, Petr Pánek, Šimon Hradilek,
Jan Prskavec, Jakub Špetlák, Vladimír Soukeník, Ondřej Pařík, tajemníka výboru - Helena Ušiaková;
• schvaluje záměr zřízení grantového výboru;
• schvaluje dobrovolný etický kodex zastupitele; pověřuje kontrolní výbor, aby prováděl
kontrolu dodržování etického kodexu u zastupitelů, kteří jej podepsali, prověřil každý podnět o porušení kodexu a při zjištění závažného
porušení kodexu navrhl zastupitelstvu odvolání zastupitele z jeho funkcí ve výborech, komisích či radě, případně doporučil zastupiteli
rezignaci na jeho mandát;

Názory zastupitelů
Škola není politikum
Děkuji panu Strejčkovi za veřejně projevený
zájem o dění ve škole (Já píši vám, IL leden
2015). Poněkud mne však překvapila výhrůžka
v posledním odstavci jeho otevřeného dopisu,
který adresujete panu starostovi. Co myslí tím,
že nechce být nucen jednat vůči vedení města
méně vstřícně? A co myslí tím, že obviňuje vedení města z neústupnosti ve věci školy?
Při vší úctě k němu, jeho náhlý zájem
o dění ve škole se mi z mnoha důvodů nezdá
ani důvěryhodný, ani dostatečně poučený.
Jeho argumentace svědčí buď o tom, že se
ve věci školy dostatečně neorientuje (což chápu, ale očekával bych více umírněnosti), nebo
o snaze v té věci politikařit. Škola není politikum
a mrzí mne jeho ochota rozehrávat politické
hry na úkor školy.
K té nepoučenosti. Když pan Strejček tvrdí
(a věří), že má stejné informace, jako vedení
města, jak je možné, že absolvoval schůzku
s paní ředitelkou až poté, co vedení školy
veřejně (v onom otevřeném dopise) obvinil
z neprofesionality. Ale o školu v jeho hře vlastně nejde. To vše při přehlížení závěrů Školské rady, která se situací podrobně zabývala
a která je reprezentativnější orgán (školy, rodičů a města v jednom), než jakýkoli jiný. To se
do jeho scénáře ale také nehodí.
Z otevřeného dopisu dále zaznívá obava
z chybného výběru vedení školy. Podobně
jako mnozí jiní mezi řádky snad naznačuje,
že konkurz měl proběhnout jako interní „malá
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• schvaluje stanovy svazku obcí Region Dolní
Berounka;
• bere na vědomí 1) žádost o součinnost při
vyřizování opravy rozbitého oplocení u bývalé MŠ Husova a součinnost při zabezpečení
a dodržování pravidel na hřišti v Husově ulici,
2) informaci starosty, že Městská policie má
kontrolu hřiště v Husově ulici zahrnutou v rámci své pravidelné hlídkové činnosti;
• bere na vědomí dopis paní Vlasákové
a Kučerové;
• schvaluje souhlasné prohlášení, kterým
město Černošice uzná vlastnictví paní H. M.
dle kupní smlouvy z roku 1961 k pozemkům
parc. č. 3383 a 3384 v obci a k. ú. Černošice (os. Lavičky);
• schvaluje bezúplatný převod pozemku parc.
č. 4050/9 v obci a k. ú. Černošice (os. Na
Klůčku), který je ve vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví města Černošice;
• schvaluje kupní smlouvu, kterou město Černošice odkoupí pozemek parc. č. 4271/60
o výměře 11 m2 v k. ú. Černošice v ulici Radotínská od Povodí Vltavy, s.p. pro rozšíření
přístupové komunikace k ČOV za celkovou
částku 2.432 Kč;
• revokuje usnesení č. Z/37/2/2014 přijaté
na 37. zasedání zastupitelstva konaném dne
11. 9. 2014; schvaluje kupní smlouvu, kterou
dojde k prodeji pozemku parc. č. 1373/6 o
domů“ škole. Možná, že v minulosti byla v našem městě taková praxe při konkurzech a výběrových řízení obvyklá, ale takový požadavek
je třeba odmítnout. Zdůvodnění ani není nutné
uvádět, ale je jasné, že tento požadavek je
v rozporu jak se zákonem, tak se zkušeností
i prostým rozumem.
Informace, na které ve svém dopise odkazuje, jsou jak jednostranné, tak účelově vyložené
(např. schůzka za „zavřenými dveřmi“). Pokud
by pan Strejček mluvil s více učiteli (a také s
vedením školy), možná by dospěl k závěru, tak
jako já, že nové vedení školy čelilo ze strany
odcházejícího vedení i ze strany konkrétních
učitelů nejen bojkotu, ale i zřejmé agresi. Také
tento bojkot a tato agrese byly spíše nástrojem
pro osobní boj s vedením města za to, že to
„škole nepřihrálo“. Ani nemohlo.
V zemích s vyspělejší právní a institucionální
kulturou bývá takové jednání označováno za
mobbing (původně etologický pojem, který
označuje agresi stáda vůči vetřelcům na svém
území, a který v mnoha zemích zdomácněl
v personalistice, psychologii i právním prostředí). Situace na naší škole naplnila naprostou
většinu aspektů, které bývají s tímto typem
agresivity (mobbingem) spojovány; výhrůžky
(!) jsou jedním z nich, vedle zadržování informací, rozšiřování fám a pomlouvání, odmítání
spolupráce, bojkotu, vytváření problémů a manipulace nezúčastněných.
Také glorifikace našich černošických škol,
která v dopise zaznívá, má blíže k legendě,
než ke skutečnosti. Jelikož se pan zastupitel
Strejček o dění ve škole nyní intenzivně zajímá, pak jistě ví, že každé druhé dítě na našich školách mělo zkušenost s vyloučením

•

•

•

•

výměře 45 m2 v k. ú. Černošice ve vlastnictví
města Černošice v ul. Jiráskova společnosti
ČEZ Distribuce, a.s. za cenu 3.000 Kč/m2;
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;
schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č.
2248/27 o výměře 26 m2, parc. č. 2248/25
o výměře 18 m2 a parc. č. 2245/5 o výměře
129 m2, všechny v obci a k. ú. Černošice, ve
vlastnictví města Černošice, v ulici Brněnská,
za minimální nabídkovou cenu 1.500 Kč/
m2 z důvodu jejich zatížení stavbami veřejné
infrastruktury;
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 (ul. Husova) městem;
schvaluje Dohodu o splátkách, dle které se
v případě splacení části dluhu ve výši 12.000
Kč zbylá část dluhu ve výši 12.433 Kč promíjí.

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).

z kolektivu či s nějakou formou šikany (výzkum
agentury IPSOS, 2011 – k nalezení na stránkách města). Pan Strejček jistě ví, že z našich
škol v minulosti odcházely děti (a dokonce
i učitelé) právě kvůli šikaně (jedna paní učitelka nedávno ze školy odešla kvůli šikaně ze
strany konkrétních rodičů, aniž by jí předchozí vedení školy poskytlo dostatečnou oporu
a ochranu). Pan Strejček jistě ví, že naše škola
v minulosti neměla žádnou strategii boje se šikanou ani funkční pedagogicko-psychologické
poradenství.
Tím nechci říci, že naše černošické školy
jsou špatné, jsou velmi dobré, mají skvělé učitele i skvělé děti, ale rozhodně i potenciál ke
zlepšování. Stejně tak ani nové vedení školy
rozhodně není bez chyb.
K té nedůvěryhodnosti. Pokud by znepokojení pana Strejčka v otázce školy bylo skutečné, měl (a stále má) jako zastupitel města
mnoho možností, jak v této věci konat. Mohl
požádat o nominaci do Školské komise či požádat o její mimořádné zasedání. Mohl oslovit
Školskou radu, vyzvat ji k mimořádnému zasedání a požádat, aby byl k zasedání přizván.
Minimálně však mohl jako zastupitel města
o situaci jednat přímo s vedením školy. Nic
z toho však neudělal.
Místo toho se rozhodl užít kauzy k politickému boji s vedením města. Je to prostě takový
lokální kolorit, zpolitizovat, co se dá. Ale také
opozice má svoji odpovědnost a kompetenci, která jistě neznamená vymezovat se vůči
všemu, co se namane. Škola by neměla být
politikum.
Karel Müller
člen Školské rady a radní města

z radnice

Názory zastupitelů
Centrum v srdci Černošic
Každé město má ve svém srdci centrum, kde
se soustřeďuje dění – kde lidé nakupují, zařizují nebo se prostě jen setkávají. V Černošicích
lze dnes považovat za přirozené centrum prostor u železniční zastávky v ulici Karlštejnská,
nicméně jeho velikost nedostačuje potřebám
nyní již téměř 7 tisícového města. Na Vráži sice
vzniklo Centrum Vráž s veřejným prostorem
a dobrou nabídkou služeb, avšak toto centrum
je odstřiženo od dopravního uzlu navazujícího
na železnici, a proto nemůže plnit úlohu „srdce“ Černošic plnohodnotně.
Naším cílem je, aby se současný veřejný
prostor kolem hotelu Slánka a samoobsluhy
Billa/Albert mohl dostatečně rozrůst a aby
zde vzniklo odpovídající náměstí .
• Nově vzniklé náměstí bude přirozeně sloužit
ke konání kulturních akcí, trhů nebo prostě jen
k posezení a setkávání.
• Místo bude mít dobrou pěší dostupnost,
bude vhodně napojené na veřejnou dopravu
(např. zjednodušením přechodu Vrážské ulice pro chodce) a bude poskytovat parkovací
možnosti, kterých je zde tolik potřeba.
• Díky dostatečné nabídce obchodních ploch
a jejich snadné dostupnosti vlakem i autobusem dojde k omezení automobilové dopravy.
• Bude zde prostor k vybudování kulturního
centra s divadelním sálem, kavárnou, knihovnou, prostorem pro konání výstav a dětskou
hernou s venkovním hřištěm.
• Rozvojem Centra v srdci Černošic se výrazně
zvedne kvalita a množství nabízených služeb.
Základním kamenem pro realizaci tohoto
projektu je z našeho pohledu urbanistická
studie, která stanoví nejen využití oblasti za
hotelem Slánka a samoobsluhou Billa/Albert,

Podjezd v Mokropsech

Jediné místo, které umožňuje vytvoření mimoúrovňového křížení (MUK) dráhy a místních cest
a které napomůže zachovat celistvost města,
je právě na Dr. Janského v Mokropsech. MUK
u Penny má smysl zejména pro hladký průjezd
městem a spojení na Prahu.
Přejezd v Kazínské bude nejspíš zrušen,
přejezd v Říční bude často uzavřen – ať už
z důvodu intenzivnějšího provozu na trati,
nebo častějšího průjezdu osobních vlaků. Ka-

ale i příléhajícího prostoru směrem k řece
a zimnímu stadionu. Rovněž bude řešit vhodné propojení s železnicí a celkovou dopravní
situací.
Nyní je možná poslední příležitost, kdy můžeme začít s realizací centra Černošic tak, aby
se centrem opravdu stalo. Důvodů je několik:
• Ve Změně č. 1 Územního plánu Černošice
účinné od 12. 8. 2014 je celá oblast ohraničená hotelem Slánka, samoobsluhou Billa/Albert a zahrnující přilehlé nezastavěné pozemky
zahrnuta do zpracování územní studie, která
konkrétně definuje další využití těchto pozemků a bude moci vytvořit předpoklady v územním
plánu pro vznik reprezentativního centra.
• Železniční trať je páteří našeho města i centra Černošic a nyní je možná jedna z posledních možností její podobu ovlivnit tak, aby byla

přirozeně propojena s plánovaným centrem
a nestala se jeho překážkou.
• Většina zmíněného území je dosud nezastavěná, a tak by město Černošice mělo využít
všech možností daných uzemním plánováním
a usilovat o dohodu se současnými vlastníky
vedoucí k realizaci výsledků výše zmíněné urbanistické studie.
Co pro to udělat?
Využít všechny možnosti k zajištění rozvoje centra daných územním plánem, usilovat
o dohodu se současnými vlastníky, neustupovat
z požadavků na zachování klíčových komunikací přes železniční trať a usilovat o zachování
historické nádražní budovy.

menný most je úzký, stejně jako celé centrum
Mokropes.
Vznikne-li podjezd na Dr. Janského, můžeme doufat, že Zdeňka Lhoty zůstane relativně
klidnou cestou a že sběrné parkoviště u vlaku
bude dobře přístupné z části města nad tratí,
že hasiči přijedou včas z Mokropes, že záchranka přijede včas do Mokropes, prostě že
budeme mít ve městě jedno místo, kde dráhu
vždycky překonáme.
Na druhou stranu MUK v tomto místě není

úplně jednoduché a je kolem něj dost otázek.
Pro zastávku Černošice a její okolí vedení
města zadalo zkušenému „urbanistovi-dopravákovi“ vypracování variantní studie s cílem
nalézt co nejlepší řešení. Tento chvályhodný
přístup by bylo vhodné rozšířit pro další místa na úseku trati procházející naším městem,
zejména pak pro MUK v Mokropsech. Nenákladná studie by přispěla k nalezení odpovědí
na mnoho otázek.

Městská pláž hledá provozovatele
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 uzavřít 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.
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 max. 20 m2 velký, 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 města Černošice

Ondřej Pařík a Přemysl Mališ
zastupitelé

Jakub Špetlák, zastupitel

Vítání občánků
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
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Škola pro děti
Milí rodiče, přátelé a žáci,
rok 2014 byl v místní základce bouřlivý. Informační turbulence dovály k většině z nás a mohli
jsme je vnímat různě. Vždy však je potřeba mít
na prvním místě zájmy a prospěch našich dětí.
Žáci potřebují mít ve svých učitelích přirozené
autority a vzory chování. Bohužel místo slušné,
věcné a konstruktivní pozitivně naladěné diskuze nad probíhajícími změnami v naší škole jsme
byli svědky bezobsažného a nekonstruktivního
jednání, manipulací, vzájemného obviňování
a pomlouvání.
Vyzýváme Vás tedy, začněme nový rok lépe.
Iniciovali jsme vznik skupiny rodičů, kteří chtějí
aktivně pomoci dětem a místním školám. Naším

cílem je pomáhat tvůrčím a pozitivním způsobem
a společně se soustředit na to, co je pro naše
děti a život celé černošické komunity podstatné. Chceme nabídnout dětem nové inspirace,
pořádat pro ně zábavné i naučné akce v inspirativním prostředí, které jim umožní rozvíjet se
fyzicky, sociálně i rozumově. Několik nápadů
vzešlo již z první prosincové schůzky několika
rodičů. Jako příklad uveďme: věda hrou, párové vyučování, výuka v přírodě, nová venkovní
učebna/scéna, setkávání rodičů, komorní divadlo, diskuze s inspirativními osobnostmi z praxe,
bezpečnost chování na internetu, pomoc rodičů
učitelům, sportovně vědomostní orientační závody, den země spojený s výsadbou stromů aj.
Cílem bude zapojit žáky do spolupořádání aktivit
a motivovat je k rozvoji svého potenciálu. Důležité je, aby děti měly radost z poznávání, dosta-

Osud opěrných zdí na Horce
Jako statik jsem byl již několikrát vyzván, abych se vyjádřil ke stavu některé opěrné zdi na Horce. Jedná se vždy o podobný scénář – opěrná
zeď se nachází pod ulicí, není jasné, zda patří městu nebo k přilehlé
zahradě, a vykazuje různé poruchy jako např. trhliny ve zdivu, porušené nebo nakloněné sloupky plotu, zeď hrozí pádem, nebo k pádu již
došlo.
V přilehlé komunikaci se nacházejí sítě, jejichž obsyp obvykle funguje
jako přivaděč srážkové vody do zemního tělesa pod ulicí, podklad komunikace je zvodnělý a povrch ulice porušený.
Opěrné zdi, které budovali naši předci, nikdy nebyly dimenzovány
na to, aby zabránily pohybu zvodnělého svahu. Většina starších zdí nesplňuje požadavky dnes platných norem a jejich obnova proto přináší
nečekané náklady.
Příčin vzniku poruch může být současně více, z toho nejčastěji se
vyskytují následující:
1/ Cyklické promrzání zeminy za rubem zdi.
2/ Přetížení opěrné zdi narůstající dopravou.
3/ Destrukce materiálů tvořících vlastní nosnou konstrukci (např. vlivem
vody degraduje malta v ložných spárách zdiva).
4/ Nebezpečná je degradace zemin vlivem zvýšeného průsaku vod do
svahu, následný rozvoj nových smykových ploch a tahových trhlin.
Pohyb uvolněného zemního bloku pak vede k destrukci zdi. Pohyb
je zpočátku velmi pomalý, s jeho rozvojem však dochází k dalšímu
poklesu smykové pevnosti zeminy a k progresivnímu nárůstu tlaku.
Břidlicové sutě na Horce se vyznačují nepravidelnou propustností,
která může způsobit nebezpečné koncentrované průsaky. Proto předkové důsledně dbali na odvodnění opěrných zdí a chránili zeminu před
zvodněním a namrzáním.
Zasakování dešťové vody přímo na pozemku je obecně správné, ale
na Horce, kde je málo propustný podklad, srážkové vody zasakovat nelze, zejména ne do prostoru blízko opěrné zdi souseda.
Město trvá na zasakování srážkových vod, protože nemá oddílnou kanalizaci. Většina srážkové vody proto končí v jednotné kanalizaci, kde
snižuje účinnost čistírny odpadních vod a zvyšuje provozní náklady.
Město jako majitel komunikací by se mělo začít chovat jako slušný
soused. Mělo by změnit územní politiku hospodaření s podzemními
a srážkovými vodami a místo opakovaného pokládání asfaltu konečně
začít řádně investovat do infrastruktury.
Jan Jelínek, statik

Bobová dráha se líbila

ly příležitost pro setkávání, nacházely inspiraci
pro svůj rozvoj, vyřádily se, učily se chápat věci
v souvislostech a brát život s nadhledem. Naší
velkou výzvou bude dostat děti od počítačů více
do přírody.
Rozvoj místní komunity a dobrých sousedských vztahů se neobejde bez přátelské spolupráce rodičů, kamarádů, žáků a učitelů školy. Budeme rádi za každý konstruktivní nápad,
inspirativní myšlenku, přidanou ruku k dílu či
třeba finanční pomoc. Více informací najdete na
nových stránkách www.skolaprodeti.org. Tyto
webovky budeme průběžně doplňovat a aktualizovat. Můžete nás také kontaktovat na emailu
skolaprodeti@seznam.cz.
Mojmír Macek, Eva Adamová, Alice Berlínská,
Jana Jánošíková, Vratislav Polák, Alice Uzlová

Reakce města na příspěvek o opěrných zdech na Horce:
Výstavba opěrných zdí v oblasti Horky byla od 20. let minulého století
podmínkou tehdejšího úřadu k povolení vilové zástavby na pozemcích
vzniklých oddělením z původního velkého lesního pozemku. Jak se
píše v archivních listinách, jimiž byly povolovány jednotlivé domy na
Horce, každý, kdo chtěl v této lokalitě stavět, musel nejprve vybudovat řádnou ohradní zeď pro ochranu svého pozemku, musel upravit
terén u ulice kolem zdi a vybudovat rigol pro odvádění dešťových vod.
Všechny zdi na Horce jsou tedy součástí pozemků s rodinnými domy.
Naši předkové moc dobře věděli, proč jednotlivým stavebníkům nařizují takovéto podmínky. Rovněž dbali na to, aby si své zdi jednotliví
majitelé udržovali. V archivních materiálech jsme dohledali několik zápisů z obhlídek strážníka obce Horních Černošic o stavebně-policejní
kontrole stavu jednotlivých zdí. Již ve 30. letech minulého století upozorňoval na vyklonění a špatnou stabilitu některých z nich. Rada obce
na základě podnětu strážníka pak vyzývala jednotlivé majitele zdí k zajištění nápravy. I dnešní stavební předpisy obsahují ustanovení, které
uvádí, že každý vlastník stavby je povinen se o stavbu starat a udržovat
ji v náležitém stavebně technickém stavu. Rovněž základní soukromoprávní předpis – Občanský zákoník – v minulosti i nyní, stanoví všem
vlastníkům povinnost starat se o jejich majetek a v rámci preventivní
povinnosti dané zákonem stanoví každému povinnost počínat si tak,
aby nedocházelo k nedůvodné újmě na vlastnictví jiného.
Údržba starých zdí je samozřejmě nákladnou záležitostí, ale je nezbytná pro zajištění bezpečnosti jak samotných vlastníků, tak blízkých
městských komunikací.
Na sklonku loňského roku došlo ke zřícení jedné z těchto zdí, která
nebyla řádně udržována a to byl i jeden z důvodů, proč jsme požádali
stavební úřad, aby stav všech zdí na Horce prověřil a v případě zjištění
poškození jejich vlastníky vyzval k nápravě. Oblast Horky nemá vybudovanou dešťovou kanalizaci. Protože jsou všechny domy umístěny ve
svahu, dešťová voda z komunikací je odváděna povrchovými žlaby, jež
jsou náhradou za původní rigoly, které jednotliví majitelé museli před
mnoha lety vybudovat.
Zároveň je třeba říci, že ze stavebního zákona vyplývá pro každého
vlastníka rodinného domu povinnost likvidace dešťových vod na svém
pozemku, není to jen požadavek našeho města. Výstavba podzemní
dešťové kanalizace v oblasti Horky by obnášela stamiliónové investice.
Takovými prostředky však naše město nedisponuje.
Za MěÚ Černošice
Slávka Kopačková, právnička
Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku

Děkujeme zimnímu stadionu, městskému úřadu a panu Pešatovi za zřízení
sáňkařské a bobařské dráhy u zimního stadionu. Naše děti si to tam velmi
užily. Věříme, že dráha se stane vánoční tradicí.

Ráda bych dodatečně za rodiče a zvláště naše děti poděkovala SK Černošice za realizaci sněhového svahu u zimního stadionu. Byl skvělý a parádně jsme si ho užili. Samozřejmě díky též MÚ za podporu a technickým
službám za úklid. Věříme, že se můžeme příští rok těšit na opakování.

Kuba a Vali Novotni s rodiči

Dagmar Kušnírová, Mateřské centrum Tam-Tam Mraveniště
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Studenti Virtuální univerzity
3. věku již potřetí promovali

FOTO: archiv DPS

Je tomu více než čtyři roky, kdy začala v Domě s pečovatelskou službou Virtuální univerzita třetího věku. A právě tento rok 15. ledna promovali další tři senioři z konzultačního střediska Černošice. Slavností den se odehrával v aule
České zemědělské univerzity v Praze 6 - Suchdole, kde bylo bezmála 120
seniorů z celé naší republiky. Promoce absolventů Virtuální univerzity třetího
věku začala po deváté hodině. Dalších 12 našich studentů se tak může pyšnit
osvědčením o absolvování univerzity 3. věku. Gratulujeme.
Miroslav Strejček, vedoucí odboru DPS
-- 15. leden byl pro několik seniorů z Černošic slavnostní. --

FOTO: ČKF

-- Černošická komorní filharmonie loni odehrála několik výjimečných koncertů. --

Jaká byla loňská sezóna
Černošické komorní filharmonie
Černošická komorní filharmonie (ČKF) s dirigentem Stanislavem Mistrem a jeho sborem Pražskými Pěvci zahájila loňskou sezónu velkoryse.
A to 5. dubna ve zcela zaplněném kostele Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích provedením
Janových Pašijí J. S. Bacha za účasti sólistů M.
Cukrové, M. Šrůmové, S. Mistra, M. Strouhala
a P. Wagnera. Tento koncert zmínili recenzenti
P. Veber na http://operaplus.cz/bach-v-cernosicich/ a V. Kudela v květnových IL, kromě toho
vedl k pozvání ČKF s PP k vystoupení 26. 4.
v Černošíně u Stříbra.
5. 6. zahrálo improvizační houslové Duo
Free ve složení L. Kuta a V. Polívka. Jako host
vystoupila černošická houslistka A. Poulová ve
spolupráci na premiéře prostorové skladby Trojúhelník V. Polívky.
17. 8. na závěr Mariánské pouti uvedla ČKF
dvě premiéry skladatele a flétnisty J. Pelikána
- violoncellový a flétnový koncert. Violoncello
- dcera autora Tereza, flétna - sám autor, který
obě skladby též nastudoval a řídil. Pak Korunovační mše W. A. Mozarta opět pod vedením S.
Mistra s PP.
2. 11. Pražští Pěvci provedli během mše Requiem vocale V.J. Tomáška se sólovou violou
v podání V. Polívky, řídil S. Mistr.
11. 10. zazněl koncert české duchovní hudby

jako součást festivalu k 60. výročí ZUŠ. Provedena byla díla J. D. Zelenky, B. M.Černohorského, J. Nováka, P. Koronthályho, na závěr
Otčenáš L. Janáčka se sólovou harfou v podání
I. Pokorné a Quando corpus morietur ze Stabat
Mater A. Dvořáka.
7. 12. byl krásnou nečekanou tečkou na závěr
koncert Skvosty adventu a vánoc na přání paní
Aleny Poulové, která ho též zaplatila. Zazněly
skladby A. G. Schnittkeho, A. Michny z Otradovic, H. M. Goreckého, S. Rachmaninova,
P. I. Čajkovského, F. J. M. Poulence, Magnificat
J. D. Zelenky a výběr z Oratoria Mesiáš G. F.
Händla.
Děkuji Městu Černošice, které se podílelo
z poloviny na nákladech všech těchto na Černošice zcela výjimečných koncertů. Pokud bude
stejně velkoryse nakládat se svými penězi na
hudbu v Černošicích i v tomto roce, mám v plánu s ČKF a Pražskými Pěvci s účastí místních
výborných hudebníků a zpěváků provést před
velikonocemi 29. 3. v plném orchestrálním obsazení Stabat Mater A. Dvořáka. Dík patří též
ZUŠ Černošice s ředitelkou L. Plzákovou, která
poskytla zázemí pro zkoušky, žákům, kteří se
koncertů zúčastnili a farnosti Třebotov s farářem
Z. Skalickým za symbolické nájemné v kostele.
Václav Polívka

Buldozer Stalinec
v Solvayových
dolech
Dovolte mi jménem našeho spolku poděkovat Vám, radním, zastupitelům a všem občanům Černošic za dar, který významnou
měrou obohatil naše sbírky.
Jsme rádi, že celá řada vašich občanů
využila možnosti navštívit zdarma náš skanzen a těšíme se i na návštěvy v příštích letech. Celkem nás zdarma navštívilo v tomto
roce 87 občanů Černošic. Zde musíme
podotknout, že kromě nich přišli i další,
kteří nám dobrovolně přispěli na náš skanzen zakoupením vstupenky, přestože jsme
je upozornili na možnost návštěvy zdarma.
Celkem k nám tak zavítalo přes sto vašich
občanů, a to jsou pouze ti, o kterých víme.
Prosíme o tlumočení našeho velkého díku
všem občanům vašeho města.
Za Společnost Barbora
Zdeněk Hrdina
FOTO: MěÚ Černošice

-- Do skanzenu se můžete vydat
zase na jaře. Nyní přes zimu je zavřený. --
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Obnovit pouta solidarity v Evropě
První den v roce se slaví jako Světový den modliteb za mír.
Nepochybuji, že v nás je touha po míru a všichni si jej přejeme.
Mnozí z nás ví, jak je tento mír vrtkavý a nepředvídatelný,
a někteří dokonce mají značné pochybnosti o budoucnosti.
V katolickém kostele jsme si v tento den navíc připomínali
slavnost Matky Boží, Panny Marie.
FOTO: Ondřej Franta

-- Evropské setkání mladých Taizé probíhalo letos v Praze a okolí. --

Letos byl kostel během dopoledních bohoslužeb neobvykle přeplněný.
V rámci evropského setkání Taizé se zde totiž sešli 4 faráři z různých částí
Evropy – domácí, z Francie, Španělska a Ruska. U příležitosti tohoto evropského setkání mladých v Praze („pouť důvěry na zemi“) přijeli do Černošic
mladí poutníci z Chorvatska, Ruska, Polska, Běloruska, Ukrajiny, Francie
a Španělska - pro nás velmi vzácní hosté. V rodinách a ve škole jsme ubytovali celkem 112 poutníků. Další pak byli ubytováni ještě prostřednictvím
Bratrské církve na Vráži.
Je neobvyklé pro nás býti pospolu s tolika zástupci národů. K tomu ještě
zastoupení výhradně v generaci mladých, od nichž očekáváme, že s námi
budou sdílet touhu po míru. Jsem nesmírně potěšen, že se u nás sešly

Únor v mateřském
centru Mraveniště
4. 2. Odpolední hernička ve školce Na
Vápenici
6. 2. Zoubkové mraveniště - povídání o zoubečkách a malování zubní pastou.
11. 2. Odpolední hernička ve školce Na
Vápenici
13. 2. Jak mašinka jela do cukrárny
a podobné lumpárny završené výrobou valentinského srdíčka
18. 2. Odpolední hernička ve školce Na
Vápenici
20. 2. Prstíkové mraveniště a vlastnoručně vyrobené palčáky
25. 2. Odpolední hernička ve školce Na
Vápenici
27. 2. Malování kouzelných obrázků po
pohádce plné maňásků
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: m
 raveniste@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
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i národnosti, mezi nimiž v posledním roce vyrostlo mnoho nepřátelství, sporů, násilných a až válečných situací. Setkání bylo, na rozdíl všem ostatním
mediálním zprávám ze světa, radostné a plné vzájemné pospolitosti a radosti
nad blízkostí Pána-Hospodina, Stvořitele naší země.
Jak vše probíhalo
Hosté přijeli v pondělí 29. 12. 2014, postupně byli rozděleni do rodin
a ubytováni. Každý den dopoledne se setkávali v kostele ke společné modlitbě a poté následovalo sdílení vlastních zkušeností v menších mezinárodních
skupinkách. Odpoledne odjížděli do Prahy na společný program, kam se
sjelo okolo 30 tisíc poutníků z celé Evropy.
Mladí poutníci se s rokem 2014 loučili modlitbou za mír, na které se společně sešli v kostele ve 23 hodin. Nový rok přivítali hlasitým odpočítáním za
zvuků kostelních zvonů. Poté se všichni přesunuli do sokolovny na tzv. festival národů, kde měli možnost ukázat něco ze své kultury. Ve dvě hodiny ráno
bylo všem líto, že se musí vrátit ke svým hostitelům a nemohou dále tancovat
a poznávat ostatní národy. Ve čtvrtek na Nový rok se pak zúčastnili novoroční
mše a poté poobědvali u svých hostitelských rodin. Setkání skončilo ranní
modlitbou v pátek a poté se již účastníci rozjeli do svých domovů. Pobyt
v Černošicích si všichni pochvalovali, moc se jim u nás líbilo.
Jsem rád, že mladá generace v zastoupení mnoha zemí Evropy má optimistické náhledy na budoucnost, všem našim dětem to přeji. Sdílený život
může vyústit v mír. Porozumění mezi národy nepotřebuje ani tak velkolepé
akce jako spíš každodenní sdílení života.
Poděkování
Za to všechno dění v tomto místě, při této akci je třeba poděkovat koordinátorům ve farnosti, všem pomocníkům a dárcům pohoštění, i ostatním,
jejichž pomocná ruka byla často neviditelná a neméně velmi důležitá. Dík tak
patří Církvi bratrské v Černošicích, Sokolu Černošice, základní škole v Komenského ulici, městu Černošice a černošickým skautům. A samozřejmě
rovněž všem hostitelům za to, že s důvěrou přijali do svých domovů poutníky
a ochotně se o ně starali.
Hubert Poul za Římskokatolickou farnost Třebotov
a Ondřej Franta za tým organizátorů

Tři králové z Jednoho stromu
Kdybyste se 6. ledna procházeli po Dolních a řekněte, potkat Baltazárky s gerberou v ruce
Černošicích, potkali byste ne Tři krále, ale rov– to už bychom tu historii přepisovali až až.
nou třicet. Pravda, nepřijeli v koňském spřeNicméně závěrečné zvolání jednoho z předžení, jak to s oblibou vídáme na Ladovských
školáků „ješte bysme mohli zajít zazpívat do
ztvárněních Betlému. Klopýtali si to v zimních hospody“ by do historie i zapadalo, ale v rámci
huculech, občas škobrtajíc o svůj vlastní dlouslušných mravů jsme dali přednost brambohý bílý tričkoplášť. Ale korunu tu měli a všichni rové kaši s kuřetem, která na nás čekala ve
Baltazarové i snědou pleť! I věkové rozlišení
školce a v přípravce školy Jednoho stromu. No
bylo zachováno… ty nejmenší bolely nohy už říkáme vám – bylo to krásné, bylo to poetické
u prvních dveří, na které zaklepali, ale s nadšea bylo toho dost. Ale za rok zase přijdeme…
ním sobě vlastním zpívali My tři králové jdeme a se stejným nadšením jako letos! Tak štestí
k vám a po odměně vyhlásili, že pokračují ješte
a zdraví přejeme vám!
kousek. Ti starší již tušili, že u dalšího domu je
Za školku Jednoho stromu
čeká další dobrota a úsměvy těch, kteří dveře
Alena Laláková
otevřou, a na které vzápětí psali ta tři velká pís- FOTO: školka Jednoho stromu
mena a letopočet. A tak
jim to putování šlo přece
jenom o trochu lehčeji.
No a ti nejstarší začali
s menším prvotním nadšením, zato jim velmi
rychle došlo, že čím více
domů obejdou, tím víc
dobrot jim v košíku přistane. A tak tu byl úřad,
první obchůdek, druhý,
pak že prý cukrárna
a nakonec květinářství.
Jen v tom posledním
už dobrot nezbylo, no
-- Děti ze školky se 6. ledna proměnily v krále. --
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Taneční obor ZUŠ Černošice opět
pořadatelem přehlídky tanečních oborů!
Kdy: 12. 2.
Kde: kulturní středisko U Koruny v Radotíně
Každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy soutěže hudebních,
výtvarných a tanečních oborů základních
uměleckých škol, kterých se žáci ZUŠ Černošice pravidelně účastní. Letos proběhne
kromě soutěží hudebního oboru i soutěžní
přehlídka tanečních oborů, která se skládá ze
3 postupových kol a pořadatelem jak okresního, tak krajského kola (pro Prahu-západ
a Středočeský kraj) je opět ZUŠ Černošice.
Do soutěžního klání se chystá i folklorní soubor
Pramínek, který působí při tanečním oboru.
Taneční soutěžní přehlídky se konají vždy
jednou za 3 roky. ZUŠ Černošice má na starost přípravu i organizaci okresního kola pro
celý okres Praha-západ, které proběhne ve
čtvrtek 12. 2. 2015 v kulturním středisku
U Koruny v Radotíně. Krajské kolo opět koordinuje naše ZUŠ. Tohoto kola se účastní žáci
z celého Středočeského kraje, kteří postoupili z okresních kol. Krajské kolo se uskuteční
v pátek 10. 4. 2015 v Salesiánském divadle
na Praze 8. Ti nejlepší z krajských kol poté
postupují do ústředního kola, které proběhne
5. - 7. 6. 2015 v divadle v Pardubicích.
Přehlídky se účastní žáci v 5 věkových

kategoriích a v několika tanečních stylech
- v současném, lidovém, klasickém i historickém tanci. Porota dle daných kritérií hodnotí
a vybere přímé postupy do dalších kol. Po
skončení každého kola a vyhlášení postupujících se koná pro zúčastněné pedagogy rozborový seminář, kde jsou detailně seznámeni
s hodnocením svých choreografií a mohou se
pobavit nejen s porotci, ale i se svými kolegy.
Smyslem těchto přehlídek je především
společné setkávání a vzájemná inspirace jak
dětí, tak vedoucích souborů a pedagogů,
kteří se zde potkávají. Nejde ani tak o soutěžení, ale o prožitek, který tanec v divadelních podmínkách přináší. Jsme tedy velmi
rádi, že ZUŠ Černošice může tuto ojedinělou akci opět pořádat a věříme, že se všem
zúčastněným přehlídka bude líbit a zanechá
v nich pozitivní vzpomínky. Taneční obor, včetně folklorního souboru Pramínek se těchto
přehlídek pravidelně účastní a již mnohokrát
se probojoval až do ústředního kola. Letos
budeme soutěžit v kategorii lidový tanec, a to
s pásmem Písní a tanců z Horácka.
Za taneční obor ZUŠ Černošice
Magdaléna Voldřichová
www.zuscernosice.cz/tanecni-obor/
www.praminekcernosice.cz
FOTO: Ivan Látal

-- Z přehlídky v roce 2009 -FOTO: Petr Kubín

Mateřské školy
Zápisy do městských mateřských škol proběhnou v letošním roce až v dubnu nebo
květnu. Podrobné informace proto přineseme v dalších číslech IL. Stejně jako přehled
soukromých mateřských škol a dětských
klubů v Černošicích i okolí.
za redakci Dana Jakešová

Novinky ze základní
školy
Přípravný kurz Předškolák
V tomto roce bychom rádi zařadili novinku pro
naše malé předškoláky – přípravný kurz. Probíhat bude od dubna do května, vždy 1x za 14
dní. Délka jednotlivých lekcí je naplánovaná na
45 minut, každý blok bude zaměřen jinak. Budoucí školáci se tak budou moci setkat např.
s anglickým, matematickým, tvořivým, jazykovým či sportovním zaměřením a hlavně s většinou učitelů prvního stupně.
Hlavním cílem těchto kurzů je vzájemné poznávání dětí a učitelů, seznámení se s novým
prostředím a rozpoznání konkrétních potřeb dětí.
Na základě toho pak budou děti zařazeny do
jednotlivých tříd prvního ročníku. Třídy chceme
vytvořit tak, aby zahrnovaly děti různých schopností a dovedností. Heterogenní třídy umožní
všem dětem poznávat odlišnosti, pomáhat si
a připravovat se tak na reálný život.
Kurz „Předškolák“ bude probíhat v budově
základní školy v Komenského ulici pod vedením
našich zkušených pedagogů. Začátek plánujeme na 15. hodinu.
Podrobnější informace se rodiče budoucích
prvňáčků dozví při zápisu do prvních tříd.
Zápis do prvních tříd
Naše škola zajišťuje odbornou péči pro žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami, máme
vytvořené funkční školní poradenské centrum,
avšak drobný dluh máme vůči žákům nadaným.
Protože chceme být školou pro všechny děti,
rozhodli jsme se podpořit i tuto skupinu žáků.
Začít však musíme od samotné identifikace
potřeb dětí. Proto jsme letos připravili zápis do
prvních ročníků „trochu jinak“. Děti pracují s materiály připravenými tak, abychom lépe poznali
dovednosti a schopnosti dětí a přizpůsobili již
před jejich nástupem do základní školy způsob
výuky. U zápisu byla přítomna i zakladatelka nadace Qiido, která je garantkou vzdělávání žáků
mimořádně rozumově nadaných a pomáhá naší
škole v tomto směru. Více informací o nadaci
Qiido se dozvíte na www.qiido.cz.
CLIL bude pokračovat
Spolupráce s jazykovými školami bude pokračovat i ve druhém pololetí. Reakce na přítomnost rodilého mluvčího ve výuce byly pozitivní,
proto jsme se rozhodli požádat o prodloužení
spolupráce v této oblasti. Pro druhé pololetí
školního roku již plánujeme podpořit další třídy
v jazykovém vzdělávání.

-- Ve středu 21. ledna proběhnul Den otevřených dveří v základní škole. --

Romana Lisnerová, ředitelka
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I ženy hrají hokej na světové úrovni
Ženy a hokej. Jde to či nejde dohromady? Šestnáctiletá Adéla Jůzková, která patří
mezi úspěšné odchovance černošického hokeje, dokazuje, že to možné je.
Ten čas tam je, někdy však nezbývá síla. Samozřejmě, že se musím učit jako každý jiný. Ale
krom toho mám třikrát týdně trénink s dorostem, navíc trénuji individuálně, o víkendu hrajeme mistráky a v této sezoně jsme měli 5 kempů
s nároďákem. A taky hraji za ženský tým Slavie.
Ze školy jezdím hned na trénink a potom se
musím dost nutit do učení. Když něco ve škole
vynechám, tak je táta trochu tolerantnější než
mamka. Ta se na mě zlobí.

-- Adéla Jůzková – křehká dívka
a přesto výborná hokejistka --

Lední hokej není již dávno ryze chlapským
sportem, na scénu nastupují i děvčata. Ve
srovnání s USA a Kanadou je v evropských zemích menší členská základna, a tak dívky až na
výjimky nejsou součástí normálních chlapeckých týmů. V České republice existují ženské
soutěže pouze seniorské. Děvčat u nás totiž
zatím není mnoho, důležité ale je, že jich neustále přibývá. A mění se také postoj národních
hokejových svazů k ženskému hokeji jako takovému. Je to olympijský sport, a je v zájmu IIHF,
aby jím i zůstal.
S dobou jde i černošický hokej. Zapojení
dívek do chlapeckých soutěží všestranně podporuje. V současné době má klub devět hráček
v různých věkových kategoriích. A nejúspěšnější je právě Adéla Jůzková. V Černošicích hraje
za dorost s chlapci, v ženské nejvyšší soutěži
hájí barvy pražské Slávie, se kterou v minulé
sezoně vybojovala titul více mistra ČR. V sezónách 2011 až 2013 pravidelně nastupovala za
reprezentační výběr ČR do 15 let. V současné
době je členkou základního kádru reprezentační osmnáctky.
Adéla má na svém kontě také čtyři starty za
seniorskou reprezentaci.
A letošní rok začal také slibně. Počátkem
ledna odcestovala s reprezentačním výběrem
U18 na mistrovství světa do amerického Buffala, kde české juniorky obsadily 4. místo.

XX Jaké byly tvé začátky v černošickém
klubu? A jak jsi se vlastně k hokeji dostala?
K hokeji mě samozřejmě přivedl tatínek. Pořád
čekal, až se mu narodí kluk, kterého by dal na
hokej, ale narodila jsem se já a sestra, tak dal
na hokej nás. Potom se narodil bratr a taky začal hrát, takže tátovi se splnil sen. Začátky si
moc nepamatuju, ale táta mi často vyprávěl, jak
mě ve čtyřech letech stavěl na brusle a já místo
toho, abych bruslila, tak jsem běhala. Jak se
později ukázalo, tak jsem běhala na bruslích
rychleji než ti ostatní. Od druhé třídy jsem začala pravidelně hrát s klukama.
XX V lednu jsi hrála na Mistrovství světa
U 18, kam Česká reprezentace odjížděla
s cílem obhájit stříbro z Budapešti. Není
4. místo trochu zklamáním?
Je to velké zklamání. Klíčový zápas s Ruskem
o bronz se nám moc nevydařil. Mě osobně to
hodně mrzelo, protože jsem na ledě nechala
úplně všechno. Na druhou stranu čtvrté místo
v elitní skupině mistrovství světa není špatný výsledek, když zvážíte, že v Čechách se hokejistky počítají na stovky a v Americe mají 65 000
registrovaných hokejistek. V Rusku je ženský
hokej také na vzestupu, celá řada holek z nároďáku tam hraje profesionální soutěž. U nás
se zatím dělá ženský hokej ve velmi skromných
podmínkách.
XX Jaké jsou tvé plány pro zbytek sezóny
a na příští rok?
V Černošicích bych ráda pomohla klukům
k dobrému umístění v Krajské lize dorostu.
Budu samozřejmě hrát i za ženy ve Slávii, kde
nás čekají tvrdé souboje v top-divizi s Karvinou.
V Liberci jsem byla na soustředění s ženským
2x FOTO: archiv A. Jůzkové

XX Je těžké je prosadit se ve sportu, který
je považován za ryze mužský?
Nemyslím, že lední hokej je ryze mužský sport.
Samozřejmě hrát s kluky je občas těžké, ale je
to spíše otázka předsudků. Nezáleží na tom,
jestli jsi holka nebo kluk, důležité je, aby tě to
bavilo a dělala jsi to poctivě. V České republice existuje pouze seniorská soutěž pro ženy,
a tak stejně nezbývá než hrát minimálně do 15 let
s klukama.
XX Tvůj program je velmi nabitý. Navíc studuješ na sportovním gymnáziu. Zbývá ti na
školu vůbec nějaký čas?
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-- Adéla je členkou základního kádru
reprezentační osmnáctky. --

áčkem. Zbytek sezóny mám v plánu na sobě
pracovat a zdokonalovat se také při individuálním tréninku. Na podzim odlétám do Ameriky
na roční studijní pobyt, kde budu hrát za středoškolský dívčí tým. Moc se na to těším a doufám, že získám hodně zkušeností. Samozřejmě
udělám vše pro to, abych se příští sezónu dostala do národního mužstva.
XX Co bys vzkázala klukům a holkám, kteří
s hokejem teprve začínají?
Vzkázala bych jim, ať se hokejem baví, to je
nejdůležitější. Bez toho nemá cenu to dělat.
No a samozřejmě bych ráda podpořila všechny
holky, ať přijdou na černošický zimní stadion,
naučí se bruslit a rozšíří naše řady.
Pavlína Tylková, SK Černošice

Turistický pochod
„Turbanské Černošice“
Kdy: sobota 14. 3.
Kde: start u nádraží Mokropsy
Příznivci chůze všech věkových kategorií se
mají opět na co těšit. Na polovinu března je
totiž připraven již 4. ročník pochodu Turbanské Černošice. Postupně se tak z něj stává
tradice.
Poprvé jsme se sešli v roce 2012 v překvapivém počtu účastníků – bylo nás přes 300
- a vydali se na pět různě dlouhých tras. Startovalo se z nádraží Černošice, odkud startovaly i další ročníky. Letos jsme udělali malou
změnu a startuje se z nádraží v Mokropsech.
Cíl ale zůstává stejný – v hostinci U Králů
v Mokropsech, a to od 12 do 21 hodin.
Naopak trasy vedou každý rok trochu jinými
směry a jinými cestami. Vedou po značených
i neznačených cestách, protože Černošice
a jejich okolí mají co nabídnout. Nechceme
totiž, aby lidé jen polykali kilometry, ale aby se
také seznámili s přírodními a kulturním zajímavostmi na trase.
Letošní nejkratší trasa 6 km vede zajímavými ulicemi Mokropes a Vráže a dále kolem
Berounky. Vede úmyslně i kolem dětských
hřišť, aby si rodiče na chvilku odpočinuli.
Další trasa je 12 km, která vás povede lesními cestami přes Vonoklasy, kde bude živá
kontrola, to znamená, že tam na vás budou
čekat naši pořadatelé. Tudy povedou i další
trasy. Dále si můžete vybrat z delších tras a to
z trasy 16, 28 a 45 km. Nejdelší trasa startuje v rozmezí od 7 do 9 hodin a povede do
Trnové, kam povede i trasa 28 km. V místní
Trnovské krčmě si můžete koupit turistickou
známku. Kolem ohrad s koňmi a lesy sejdete
až do Davle, dále přes Bojov, vrch Hvíždinec,
Karlík a Vonoklasy až do cíle. Kudy povede
trasa 16 km, vám neprozradím, kdo to chce
vědět, ať přijde na pochod. Za svoji námahu
budete odměněni dobrým pocitem, že jste
udělali něco pro své tělo a k tomu ještě diplomem, razítky do svých wanderbuchů, drobností. Sbíráte turistické vizitky? U nás můžete
mít hned tři najednou. Jedna z nich se přímo
týká Černošic a najdete na ní fotografii kapličky sv.Václava a Kazínskou skálu. Zdrávi došli!
Marta Kravčíková, KČT Praha – Karlov, oddíl
Turistická banda TurBan

z města a okolí

Věra Čáslavská získala cenu Hanno R. Ellenbogen.
Finanční odměna putuje na sportovní halu

FOTO: The Prague Society

Již po dvanácté se loni v prosinci udělovaly ceny Hanno R. Ellenbogen Citizenship Award. A jednou ze dvou oceněných je
i Věra Čáslavská. Finanční prémii ve výši 150 tisíc korun, která
se k ceně váže, se rozhodla věnovat všem dětem z černošické
školy, a to na podporu výstavby sportovní haly.
Toto významné ocenění uděluje společnost The Prague Society a nadace
Global Panel lidem, kteří zasvětili svůj život veřejné službě. V minulosti ho získal například Vladimír Ashkenazy, Madeleine Albrightová, Václav Havel, Miloš Forman, Adam Michnik, král Michael I. z Rumunska, tibetský dalajláma
a loni také in-memoriam Jiří Dienstbier, první post-komunistický ministr zahraničí Československa. Letos se k nim také připojila právě Věra Čáslavská
a Iva Drápalová. „Ty dvě patří mezi nejstatečnější z celé země,“ řekl Marc
S. Ellenbogen, prezident The Prague Society a předseda nadace Global
Panel. „Byly neochvějné, navzdory osobnímu riziku a obětem. Jen velmi
málo z nás má takovou sílu.“
Součástí ocenění je i finanční prémie 150 tisíc korun. Běžně je tato částka darována mladému člověku, kterého si oceněný vybere. Věra Čáslavská
se ji rozhodla věnovat ne jednomu, ale osmi stům dětem ze školy v Černošicích. Konkrétně částkou přispěje na výstavbu sportovní haly u školy, jejíž
je patronkou.
Sedm velkých úspěchů
Sportu totiž zasvětila celý svůj život. Můžeme směle říct, že v historii patřila
mezi nejlepší sportovní gymnastky na světě. Věra Čáslavská je sedminásobnou olympijskou vítězkou, čtyřnásobnou mistryní světa a jedenáctinásobnou
mistryní Evropy. Již přes čtyřicet let drží mezi gymnasty rekord v absolutním
počtu individuálních zlatých olympijských medailí.
Osudnými se jí staly olympijské hry roku 1968 v Mexiku, kde získala hned
4 ze svých zlatých olympijských medailí. Při ceremoniálu předávání medailí s ní společně na stupínku stála také sovětská gymnastka. A když hrála
sovětská hymna, odvrátila hlavu od soupeřky a dívala se do země. Tento

Zprávy
ze Sokola
V průběhu vánočních svátků se v Sokole necvičilo, ale z iniciativy Hanky Fořtové probíhaly
každoroční tradiční aktivity věrné gardy. Mezi
Vánocemi a Novým rokem se v klubovně Sokola sešlo několik členek věrné gardy k posezení
u čaje a vánočního pečiva. Také na Silvestra se
ty zdatnější zúčastnily výletu na Kulivou horu
a pokochaly se výhledem na sněhem konečně pocukrovanou zimní krajinu. Škoda jen, že
účastnic této tradice každým rokem hlavně ze
zdravotních důvodů ubývá.
Pozvánka na valnou hromadu Tělocvičné
jednoty SOKOL Černošice, která se koná ve
středu 18. března 2015 od 19.00 hod. v Kino
Clubu v Sokolovně v Černošicích s tímto programem:
1) Zahájení valné hromady
2) Volba návrhové a mandátové
3) Zpráva starostky TJ
4)	Zpráva náčelnice o činnosti oddílu
všestrannosti
5)	Zpráva o činnosti oddílu stolního tenisu
6) Zpráva hospodáře
7) Zpráva vzdělavatele
8) Zpráva kontrolní komise
9)	Informace o odstoupení některých členů
výboru
10) Doplňovací volby do výboru
11) Diskuse
12) Usnesení a závěr
Za TJ Sokol Černošice Líba Müllerová

-- Prestižní ocenění získala Věra Čáslavská za svoji celoživotní službu veřejnosti. --

její jemný, ale veřejnosti dobře srozumitelný a pochopitelný protest, vedl
k tomu, že začala být považována za osobnost non grata (nežádoucí) pro
nový režim. Za tento svůj protest proti sovětské okupaci Československa
v roce 1968 zaplatila velmi vysokou cenu – byla donucena odejít do „důchodu“. Mnoho let také nesměla cestovat, účastnit se sportovních akcí, dělat
svoji milovanou práci. Ani to jí však nezabránilo, aby se zapojila do politického života a podepsala známou petici Dva tisíce slov.
Uznání se dočkala až po sametové revoluci. A znovu se zapojovala do politiky. V lednu 1990 se stala poradkyní prezidenta Václava Havla pro sociální
otázky a pro sport, od roku 1991 pak působila jako jeho asistentka. V prezidentských volbách v roce 2013 aktivně podpořila Karla Schwarzenberga. Protestovala zejména proti tomu, že jeho levicoví protikandidáti žádali o podporu
komunisty. A znovu spojila svůj život i se sportem. V letech 1990–1996 byla
předsedkyní Československého olympijského výboru, v letech 1995–2001
také členkou Mezinárodního olympijského výboru.
Jsme rádi, že tato skvělá žena žije mezi námi v Černošicích!
Dana Jakešová

Černošičtí sokolové
na soutěžích TeamGym Junior
Nová forma gymnastických soutěží družstev,
skládající se z akrobatických řad, skoků z trampolínky a pódiové skladby se díky své atraktivnosti rychle rozšiřuje. Dvě družstva gymnastů
z našeho Sokola se účastnila oblastního závodu
v Písku v listopadu, odkud postoupila do přeboru
oblasti západ v Praze. Zde bylo družstvo kategorie II sedmé a družstvo kategorie III šesté.
V kategorii II se zúčastnily: Veronika Manová,
Lucie Trnková, Klára Schmiedová, Aneta Bóriková, Lucie Schrötterová, Sára Císařová, Jolana
Farová, Karolína Blažejová a Julie Soukeníková.

Za kategorii III se zúčastnili: Jaroslav Lžičař,
Julie Farová, Anna Hořeňovská, Julie Lesová,
Jakub Fara, Jáchym Hoch, Roman Malíř, Miroslav Lžičař, Kristýna Pavlovská, Radek Calda,
Eliška Formánková a Jana Tuháčková.
Obě družstva se na tyto závody pilně a s nadšením připravovala jak na soustředění o prázdninách, tak i o víkendech, kde byla hlavně procvičována pódiová skladba. Oproti loňskému roku
obě družstva zařadila obtížnější prvky a výrazně
zlepšila pódiovou skladbu. Pro další zdokonalení
bychom ocenily novou trampolínku, která umožňuje vyšší skoky, což je spojené s vyšším bodovým ohodnocením.
Jaroslav Formánek

FOTO: TJ Sokol Černošice

-- Příprava na závody se vyplácí. --
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Petr Řehoř rytířem řádu sv. Silvestra
V Černošicích žije Petr Řehoř (*1964) celý svůj život. Dnes již se svojí ženou a dvěma dcerami. V Černošicích si také založil hned po roce 1989 svoji firmu Stavitelství
Řehoř a tato prosperuje dodnes. Úspěšný je ale i na poli svého působení v katolické
církvi. V prosinci 2014 mu za jeho činnost kardinál Dominik Duka při mši svaté
a u příležitosti jeho 50. narozenin předal jmenovací dekret, kterým jej papež
František jmenuje rytířem řádu sv. Silvestra.
Jeho všestranná, dlouhodobá činnost ve prospěch katolické církve a křesťanských hodnot je
opravdu velmi rozsáhlá. Od roku 1981 působí
Petr Řehoř jako varhaník v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Černošicích. Realizoval také rekonstrukci exteriéru a interiéru černošického
kostela, a podílel se rovněž na opravách dalších
církevních či sakrálních staveb.
Působí ve Vojenském a špitálním řádu sv.
Lazara Jeruzalémského. Členem je od roku

2003. Již v roce 2005 byl ovšem pasován na
rytíře, a roku 2007 byl dokonce jmenován kancléřem Českého velkopřevorství. Od roku 2007
vydává rovněž řádový časopis Reunion. Patří
i mezi ty, kteří dlouhodobě podporují celou řadu
kulturních aktivit propagujících křesťanství. Vydal například významnou část díla současného
hudebního skladatele zaměřeného zejména na
duchovní tvorbu Františka Xavera Thuriho. A věnuje se také charitativní činnosti. Dlouhodobě
FOTO: archiv P. Řehoře

--- Petr Řehoř není pouze stavitel. Mnoho času věnuje činnostem ve prospěch katolické církve
a křesťanských hodnot. --

Řád sv. Silvestra
Toto ocenění může udělovat pouze papež.
Tradici založil papež Řehoř XVI. Řád sv. Silvestra přitom navázal na Řád zlaté ostruhy, který
byl degradován příliš častým udílením. Proto
byl počet nositelů řádu sv. Silvestra na světě
omezen na 150 komturů a 300 rytířů. V České

republice byli v minulosti nositeli např. český
katolický spisovatel Jan Čep (+ 1974 v Paříži), poslanec Moravského zemského sněmu
a Říšského sněmu František Skopalík
(+ 1981), český novinář a politik Jan Scheinost
(+ 1964) a JUDr. František Maria Alfréd Harrach (+ 1937) a další.
(zdroj: Wikipedie)

spolupracuje například s hnutím Stonožka - Na
vlastních nohou či s Dětskou psychiatrickou nemocnicí Opařany.
Členství v tomto řádu je rodinnou tradicí, jejíž historie je spojena s Černošicemi. Rodina
Řehořových totiž ve městě žije již od první republiky. Lazariány byli už jeho otec Jiří Řehoř
a strýc Miroslav Řehoř. Oba k tomuto řádu přivedl černošický občan a jejich soused Dr. Jiří
Suchánek, který byl v poválečném období po
odchodu Karla Schwarzenberga do exilu náměstným převorem řádu. Všichni tři byli spolu
s dalšími lazariány v roce 1959 odsouzeni tehdejším režimem k mnohaletým trestům odnětí
svobody.
Dana Jakešová
Pozn.: Za podklady pro text děkujeme
paní Martině Řehořové.

Řád sv. Lazara Jeruzalémského
Jde o mezinárodní katolický rytířský řád, od
dob křižáckých válek působící pod ochranou královského domu Francie. Tato světská ochrana zaručuje historickou kontinuitu
a legitimitu řádu a spolupracuje ve Francii
v úplné shodě a vzájemným uznáním s Légion
d’Honneur, Čestnou legií, jež je vládou Francouzské republiky pověřena evidencí a správou čestných titulů a hodností. Řád je mezinárodně registrován v Lucembursku. Garantem
duchovní správy je v celém řádu pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka.
Hlavním posláním Řádu sv. Lazara je ochrana katolické víry a pomoc všem, kteří si sami
pomoci nedovedou (nemocným, vězněným,
pronásledovaným, zajatcům…). Při naplňování těchto charitativních úkolů může s plným
respektem spolupracovat také s křesťany
ostatních vyznání a všemi lidmi dobré vůle.
České velkopřevorství, založené roku 1937
Karlem kn. Schwarzenbergem, je církevní
právnickou osobou a je zřízeno Českou biskupskou konferencí jako „soukromé sdružení
křesťanů“ ve smyslu církevního práva. České
velkopřevorství má také civilní status „mezinárodní nevládní organizace“ podle platných
zákonů a je konzultantem Ekonomické a sociální komise Organizace spojených národů
(ECOSOC). České velkopřevorství dočasně
odpovídá za rozvoj řádového díla na Slovensku, v Polsku a v Rakousku.
Zdroj: www.oslj.cz

inzerce
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V únoru připravujeme
Znovuotevření Clubu Kino
Kdy: sobota 7. 2. ve 20.00
Po rekonstrukci clubu je tu zahajovací večírek
v režii nového provozovatele, se spoustou muziky, dobré nálady a dobrého jídla a pití. Hraje
skupina Hvězdná pěchota. Srdečně Vás zveme na tuto hvězdnou párty. Vstup zdarma.

O Honzovi, princezně
a kocourovi
Kdy: neděle 8. 2. v 16.00
Divadlo Hračka tentokráte přináší našim
nejmenším divákům nový poutavý příběh na
motivy francouzské pohádky, kdy se rozvíjí veselý příběh kocourka a Honzy, kteří přemohou
zlou ježibabu a čaroděje a vysvobodí zakletou
princeznu. Režie - Jaroslav Vágner, výprava Václav Svěrák. Vstup 70 Kč.

Kinokavárna – film Revival
Kdy: středa 11. 2. v 19.30
První z řady filmových večerů a akcí, které
pro vás Club Kino přichystalo. Film režisérky
Alice Nellis pojednává o členech kdysi slavné rockové kapely Smoke, která se rozpadla
v roce 1972 a v současnosti uvažuje o come-

backu. Film se natáčel převážně během září
a října 2012. Poslední klapka padla 1. listopadu 2012 při na natáčení v pražském klubu
SaSaZu. Tady se v rámci skutečného koncertu kapely Nightwork natáčeli scény s fiktivní
kapelou Smoke i s fiktivní kapelou Darkwerk,
kterou jako EMO-seskupení zahrála kapela
Nightwork. Na festivalu Novoměstský hrnec
smíchu dostala Alice Nellis cenu za nejlepší scénář a nejlepší režii. Vstup zdarma. Tato
akce je nekuřácká!

Valentýnská párty

Kdy: sobota 14. 2. ve 20.00
Oldies but Goldies ve stylu 80´ hraje DJ Lůďa
Zrostlík. Bude to párty pro páry i jednotlivce,
dospěláky a záškoláky, zkrátka pro všechny,
kterým je těch …CET a více a přitom se ještě umí bavit. Valentýnská atmosféra, jídlo, pití
a muzika ve stylu 80. let.
Předprodej a rezervace stolu v Club Kině
na tel.: 251 640 397, mob.: 604 855 067,
email: clubkino@clubkino.cz. Vstup 50 Kč.

Kinokavárna
– film Líbáš jako Bůh

Kdy: středa 18. 2. v 19.30
Druhý z řady filmových večerů a akcí, které
nové Club Kino přichystalo. A opět v nekuřáckém prostředí!
Středoškolská profesorka francouzštiny
a literatury Helena Altmanová patří k oblíbeným
pedagogům. Díky svému zdravému nadhledu
si rozumí se studenty i s kolegy ve sborovně.
V pracovním životě se jí sice vede skvěle,
ovšem v tom osobním ji čekají nepředvídatelné
zvraty – ostatně její rozvětvená rodina jí k tomu
poskytuje dostatek příležitostí. S bývalým manželem, úspěšným spisovatelem Karlem, žije

Nedělní divadlo pro děti
Kdy: neděle 15. 2. v 16.00
Kde: Club Kino
Noční skřítek je pohádkový příběh o holčičce Jiřince, které se jednou nechtělo uklízet
hračky. Co všechno se může odehrát v docela obyčejném pokojíčku nepořádné holčičky,
nám povypráví nejen kuřátko s prasátkem,
FOTO: archiv divadla

ale i pohádkový noční skřítek Hračkožrout
a spousta dalších postaviček, které v průběhu
představení rozehrávají celou scénu. Nejdůležitější postavou se ale ukazuje být maminka
Jiřinky. Jak to nakonec všechno dopadne, to
je potřeba počkat si až na konec pohádky!
Noční skřítek je pohádka pro nejmenší děti
ve věku 3–8 let. Představení je jedinečnou skládankou loutkového divadla, činohry, neverbálního
divadla a muzikálu. Přesto působí kompaktním
a přirozeným dojmem.
Celková koncepce pohádky výrazně pracuje
s dětskou fantazií a zástupnou formou dětem ukazuje jejich povinnosti. Učí je,
že v životě hrají mezilidské
vztahy a dodržování určitého řádu důležitou roli.
Vstupné 70 Kč. Zve
město Černošice.

-- Pohádka Noční skřítek je kombinací loutkového divadla,
činohry a muzikálu. --

Pavel Blaženín

ve společné domácnosti, navíc pomáhá řešit
problémy ovdovělé sestry Kristýny, manželské
karamboly syna Adama i pozdní lásky babičky
Alžběty. To všechno Helenu zaměstnává natolik, že jí na vlastní osobní život a vlastní city jaksi
nezbývá čas. Ale... Vstup zdarma.

Koncert: Klika + Secret Guest
Kdy: pátek 20. 2. ve 20.00
Vždy stylová a originální hudební show s nasazením hodným AC/DC. Ani tzv. Klikaři nemohou chybět na programu konce zimy. Radotínsko-černošicko-zbraslavská kapela Klika
hrající vlastní písničky s českými texty ve stylu
rock a příměsí ska. Klikaři na podiu – klikaři
v hledišti a ještě k tomu tajný host.
Vstupné 70 Kč.

Taneční párty
Kdy: sobota 21. 2. ve 20.00
Transglobal Music Express rozjíždí a mixuje
DJ Lůďa Zrostlík. Bez tance a party není žádná párty. Zveme vás na taneční párty do nově
zrekonstruovaného Clubu Kino. Současná
muzika, současné jídlo, současné pití a hlavně
současní kamarádi. Vstupné 50 Kč.

Dětský karneval
“Z říše pohádek”
Kdy: neděle 22. 2. v 15.00
Únor je ideální měsíc pro karneval. Venku je
ještě zima, stmívá se brzy a odpolední dětský
rej plný masek, soutěží, odměn, a vyhlášení
nejhezčích masek je krásně strávené nedělní
volno. Vstupné 70 Kč.
… a ještě další akce, které v Club Kinu pořádá město Černošice. Informace k nim najdete
rovněž v tomto IL.

Pronikněte
do tajů našich tváří
a otisků prstů
Kdy: 10. 2. a 24. 2., vždy ve 14.00
Kde: DPS (Vrážská 1805)
Hned dvě volně přístupné přednášky studentky
antropologie Bc. Lucie Čihákové proběhnou
v únoru ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou na Vráži.
První, konaná 10. 2., nese název Dermatoglyfika aneb svět posetý otisky prstů. Dozvíte
se něco o pojmech dermatoglyfika a daktyloskopie, o historii této vědy, struktuře a vzhledu
otisků prstů i jejich využití. A následně si vyzkoušíte analýzu vlastního otisku.
Druhým tématem (24. 2.) bude Morfometrie
obličeje aneb v čem se lišíme. Zjistíte, co to
vlastně morfometrie je, jak se obličej mění během života, jaké jsou rozdíly v obličejích muže
a ženy. Dozvíte se něco o rekonstrukci fosilií,
plastické chirurgii i forenzních vědách. A v druhé části přednášky si pak vytvoříte 3D fotografii
vašeho obličeje.
Dana Jakešová
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Blue Effect a Simeon Soul Charger
Kdy: pátek 13. 2. ve 20.00
Kde: Club Kino
Jedinečný zážitek slibuje dvojkoncert legendární
kapely Blue Effect v čele s Radimem Hladíkem
a jejich hosta z USA – rockové kapely Simeon
Soul Charger.
Jako první vystoupí kapela Blue Effect, a to
přesto, že obvykle ti známější vystupují nakonec. Blue Effect vzniknul již v roce 1968, tedy
před pětačtyřiceti lety. Kytarista Radim Hladík je
přitom jediným členem, který v ní zůstal od založení. „Blue Effect vymyslel Vladimír Mišík, první
zpěvák naší kapely,“ říká Hladík. V první fázi své
existence kapela fungovala do roku 1990. Do
té doby vydala devět alb. Hladík kapelu obnovil v roce 2004. Obklopil se vesměs mladými
spoluhráči a připomněl, že jak zpěvák a kytarista Honza Křížek, tak baskytarista Vojtěch Říha
i bubeník Václav Zima jsou velkými talenty české scény. Společně nabízejí úžasné koncerty
a netají se tím, že jejich tradiční rocková muzika,
koketující až s art rockem, je blízká i mladému
publiku.
Na jejich vystoupení naváže americká rocková kapela Simeon Soul Charger. Ta vznikla
v roce 2008 v Akronu v Ohiu a řadí se mezi kapely nové generace Woodstocku. Jejich hudbu
můžeme charakterizovat jako směs progresivního rocku, folku a blues sedmdesátých let

v novém kabátě. Po vydání prvního CD, které
získalo kultovní status, následovalo měsíční
turné po USA, na jehož základě byli pozváni ke
koncertům do Evropy. V roce 2011 našli evropský domov na bavorském statku, odkud vyjíždí
ke koncertům po Německu i okolních státech.

Na koncertě bude jen omezený počet míst
k sezení na balkoně. Vstupné na tuto vskutku velkolepou podívanou koupíte za 200 Kč
v předprodeji (minimarket u černošického nádraží) nebo za 250 Kč na místě před koncertem. Zve město Černošice.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv kapely

-- Blue Effect – to je tradiční rocková muzika, koketující až s art rockem. --

Afrika: multimediální projekce Kateřiny a Miloše Motani
Kdy: středa 25. 2. ve 20.00
Kde: Club Kino
Nejnovější fotograficko-filmová projekce Kateřiny a Miloše Motani nás
provede napříč východní Afrikou. Ve městě Nairobi se podíváme do Kibery - jednoho z největších slumů na africkém kontinentu. Ocitneme
se také mezi bojovnými Masaji, kteří stále žijí v chatrčích z kravského
trusu. Zatančíme si také s kmenem Samburu. Vypravíme se do parku
Amboseli a Massai Mara - divočiny plné divokých afrických zvířat. V parku Tsavo budeme pátrat po záhadných červených slonech. Žirafám se
podíváme zblízka do očí. Vydáme se po stopách lidožravých lvů. Sáhneme si na velmi jedovatou zelenou mambu. Zažijeme neobyčejné chvíle
s nosorožci, kteří vyžadují speciální ozbrojenou ochranu. Budeme sledovat nádherné a plaché černobílé opice guarézy. Apropo opice - těch
je v Africe víc než dost! V Ugandě budeme několik dní hledat vzácného
člunozobce. Uvidíme divoké šimpanze a spousty hrochů. Setkáme se
dokonce s kmenem Pygmejů. Našim hlavním cílem této cesty jsou však
horské gorily - něžní tvorové tolik podobní člověku!
Zve město Černošice. Vstupné 80 Kč, děti a senioři 50 Kč.
Pavel Blaženín
FOTO: archiv K. a M. Motani

-- Afrika, to je země plná divokých zvířat.
I když na této fotce to tak nevypadá. --
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Bulharský svátek vína
Kdy: sobota 14. 2. v 19.00
Kde: k
 lub Ferenc Futurista
(u vlakového nádraží)
Osobitý svátek vinařů – Trifon Zarezan se bude
slavit v černošickém klubu Ferenc Futurista. Během večera budou hosté ochutnávat proslulé
odrůdy bulharských vín a pochutiny typické pro
balkánský slavnostní stůl. Druhý ročník Trifona
v klubu FF bude opět provázet svébytná bulharská hudba a tanec.
Tento svátek má své kořeny až ve starověké
Thrákii, jejíž obyvatelé platili za obratné válečníky, nadané klenotníky, ale především za milovníky krás života. K jejich hudbě vzhlíželi s obdivem
i antičtí Řekové a ne náhodou byl nejuctívanějším hudebníkem Starověku právě Thrák – bájný
Orfeus. Thrákové vynikali i náklonností k vínu,
které proti zvyklostem neředili vodou.
Bulhaři po svých předchůdcích Thrácích
mnohé zdědili. Bezesporu vášnivé zaujetí pro
temperamentní hudbu a tanec a také zálibu
v dobrém jídle a pití. Původní thrácké ceremonie dostaly křesťanský háv, a tak se zrodil i kult

FOTO (2013): FF

-- Oslavu vína bude opět provázet také bulharská hudba a tanec. --

sv. Trifona Zarezana. Trifon je patronem vína
a všech vinařů. Na jeho svátek, jenž připadá
právě na 14. únor, začíná oficiálně vinařský rok
obřadním řezáním vinné révy. To se neobejde
bez hromadných tanců, zvaných choro, z nichž
přímo čiší radost ze života. Jiskřivé víno teče

Pepa Štross a Radim Uzel:
O sexu převážně nevážně
Kdy: pátek 27. 2. ve 20.00
Kde: Club Kino
Poutavé, rozhodně poučné, ale také nesmírně humorné vyprávění známého sexuologa
Radima Uzla, protkané písničkami a básněmi Villona, Preverta a Kainara v podání Pepy
Štrosse – takový bude poslední únorový pátek v Club Kinu.
Můžete se těšit na minimálně dvě hodiny
vkusné zábavy, humoru, ale i ponaučení na
ještě donedávna tabuizované téma. Známý
sexuolog Radim Uzel tu odpoví na jakékoliv
dotazy diváků z oblasti sexuologie (nejlépe
anonymní). Doktor Uzel však není jen „obyčejný“ sexuolog. Působí také jako ředitel
Společnosti pro plánování rodiny a sexuální
výchovu. Je členem výboru Sexuologické
společnosti České lékařské společnosti J. E.
Purkyně či členem zahraničních odborných
společností. Za rozhlasový pořad Červené

uši obdržel cenu v mezinárodní soutěži vyhlášené Populačním institutem ve Washingtonu.
Mluvené slovo bude navíc „protkané“ písničkami Pepy Štrosse, které jsou o lásce,
o rodině, o životě, a to převážně nevážně.
Texty jeho písní mají nadhled a lehkou ironii.
Věčnou inspirací je mu jeho vlastní početná
rodina. Veselé a neotřelé historky z rodinného kruhu jsou tedy již po mnoho let nedílnou
součástí jeho koncertů.
Zábavný večer s Radimem Uzlem a Pepou
Štrossem tedy slibuje tak trochu jinou přednáškou, po které si domů odnesete nejen
poučení, ale i mírně pohmožděnou bránici
od smíchu. Nenechte si to ujít!
Zve město Černošice. Vstupenky obdržíte
za 130 Kč v předprodeji (minimarket u černošického nádraží) nebo za 150 Kč na místě
před akcí.
Pavel Blaženín

FOTO: archiv R. Uzla

proudem a oslava zpravidla vrcholí výběrem cara
Trifona – nejzdatnějšího ze všech pijáků, jehož
hlavní starostí je zajistit všem hojnost lahodného
moku po celý následující rok!
Za klub FF
Georgi Bečev

Na 4. diskuzní
večer přijede
do Dobřichovic
prof. Petr Fiala
Kdy: čtvrtek 19. 2. v 19.00
Kde: zámek Dobřichovice
Již rok probíhají v Dobřichovicích diskuzní
večery o politice se zajímavými osobnostmi
veřejného politického života. Na to čtvrté
přijal pozvání současný předseda ODS,
bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně
a bývalý ministr školství prof. Petr Fiala.
Hlavním důvodem pro rozhodnutí začít pořádat tyto diskuze byl pokus o nastartování
zájmu o politické dění.
Diskuzní fóra pořádá Oblastní sdružení
ODS Praha-západ, jehož jsem předsedou,
ve spolupráci s městem Dobřichovice.
Hosty jsou lidé pravicově smýšlející, kteří
chtějí něco dělat pro to, aby se pravice držela svých původních ideálů. V Dobřichovicích tak již byla Miroslava Němcová, bývalá
předsedkyně PS, Alexandr Vondra, mluvčí
Charty 77 a bývalý ministr zahraničních
věcí a ministr obrany, Eva Zamrazilová,
bývalá členka bankovní rady ČNB, nebo
velmi úspěšný starosta z nedalekého Radotína Karel Hanzlík.
Po diskuzi bude možnost osobního setkání s naším hostem u neformálního občerstvení pro všechny účastníky.
Michael Pánek,
předseda ODS v oblasti Praha-západ

-- S Radimem Uzlem a Pepou Štrossem vás čekají dvě hodiny vkusné zábavy. --
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25 let kapely STO ZVÍŘAT

FOTO: 100PROmotion

Kdy: sobota 28. 2. ve 20.00
Kde: Club Kino
Přijďte poslední únorový den do Club Kina a oslavte tu se skupinou
STO ZVÍŘAT 25 let jejich existence. Samozřejmě při tom zazní jen ty
největší zvířecí hity!
Dnes již legendární skupina Sto zvířat vznikla v roce 1990 ze studentského rock‘n‘roll bandu. Rovnou stovku koncertů zvládli do vánoc
roku 1993. Jen o rok později vyjeli na své první zahraniční turné, a to
do Francie. Od té doby odehrají každý rok 50 až 80 koncertů, jezdí
na turné po evropských zemích. Vystupují také na letních festivalech
jako je Rock for People, Mezi ploty, Sázavafest, Turnov Open Air či
Colours of Ostrava. A vydali také několik CD.
V současné době hraje již několik let v neměnné desetičlenné sestavě - Jana Jelínková - zpěv, Jan Kalina - zpěv a perkuse, Tomáš
Belko - tenorsaxofon, Jiří Hanzlík - barytonsaxofon, Pavel Herzog
- trubka, Martin Kachna Líska - trombon, Jan Beruška Šobr - kytara, Petr Hostinský - klávesy a zpěv, Willco Versteeg - basová kytara
a Miki Nop - bicí.
Koncert pořádá město Černošice. Vstupenky můžete koupit za
200 Kč v předprodeji (minimarket u černošického nádraží) nebo za
250 Kč na místě před koncertem.

-- Na koncertu kapely Sto zvířat zazní všechny jejich největší hity. --

Pavel Blaženín a Dana Jakešová

GURMÁNSKÝ FESTIVAL Karlštejnska
Kdy: běží od ledna až do 14. února
Kde: Karlštejn, Lety u Dobřichovic, Zadní
Třebáň, Ořech a další obce
Festival rozšiřuje nabídku zajímavostí na Karlštejnsku v zimní sezóně. V jeho rámci můžete
ochutnat pivo z místních pivovarů, víno z karlštejnských sklepů, speciální menu v místních
restauracích apod.
Festival odstartoval již 17. ledna ve Všeradicích a potrvá až do 14. 2., kdy bude zakončen
v rámci Masopustu v Zadní Třebáni. A nebude
to zakončení ledajaké. Bude totiž v duchu staročeské zabíjačky (ta začne již před 9. hodinou),
ochutnávek místního piva, muziky a celkového

veselí. Chybět nebude ani staročeský jarmark.
Ještě před tím však stihnete
hned několik dalších zajímavých
akcí v okolních obcích. Tak třeba
ve čtvrtek 5. února se od 17 hodin
otevřou vinařské sklepy v Karlštejně. Od pátečního večera až do neděle pak poběží gurmánský Americký víkend v Pivotelu MMX v Letech
u Dobřichovic. Samozřejmě si budete moc také
projít zdejší pivovar a piva i ochutnat. O týden
později, na Valentýna zde pro změnu připravují
gurmánský Zamilovaný víkend, opět s možností
prohlídky pivovaru a ochutnávky piv.

Součástí Festivalu je i hra s chytrými
mobilními telefony pro všechny účastníky.
Postačí navštívit některé akce, pozvat na
ně přátele, ohodnotit, zda se vám akce
líbila a za to vše získáváte body. Kdo
získá nejvíce bodů, poletí balónem nad
Karlštejnskem! A ceny mají organizátoři
připraveny i pro další stovku hráčů.
Druhou hrou je soutěž pro děti ze základních škol (Školní palačinka). Při ní se utkají dvojice mladých kuchařů jak ve znalostech o vaření,
tak i v jednoduchých praktických dovednostech.
Finále soutěže bude 14. 2. na Masopustu v Zadní Třebáni.
Podrobný program najdete na www.karlstejnsko.info.
Dana Jakešová

Únorové akce v Modrém domečku
Salon Výtvarníků
pro Konto Bariéry
Kdy: po celý únor
Kde: kavárna Modrý domeček v Řevnicích
Již po čtvrté se v prostorách kavárny koná prodejní výstava obrazů, které věnovali do aukčního salonu Konta Bariéry umělci z celé České republiky.
V uplynulých třech letech tak jenom návštěvníci
kavárny a příznivci umění koupí obrazu podpořili
Konto Bariéry částkou vyšší než 100 tisíc korun.

-- Pavla Kovaříková (Francová) --
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Kurz vaření s Jiřím Faltysem
Kdy: neděle 15. 2. od 15.00 do 17.00
Kde: kavárna Modrý domeček
Zájemci o zdravé, lehké a chutné vaření
si mohou přijít vyzkoušet pilotní projekt kavárny. Věnovat se vám bude známý český šéfkuchař Jiří Faltys. Kromě vedoucích
kuchařských pozic v předních českých i zahraničních podnicích, působil v roli šéfkuchaře v Českém domě na letních olympijských
hrách v Londýně v roce 2012. První lekce
vaření s těstovinami Pasta Fidli se ponese
v duchu Itálie.
Cena kurzu je 490 Kč. Bude zajištěno
hlídání dětí s programem v dětském koutku Modrého domečku a každý absolvent
kurzu od nás obdrží dárek. Počet je limitován, proto neváhejte a již nyní si rezervujte
svá místa. Rezervace na telefonním čísle
603 527 854.
Za OS Náruč Marie Hrdá

FOTO: archiv šéfkuchaře

-- Jiří Faltys vařil i v Českém domě
na olympiádě v Londýně. --
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Kam za kulturou, zábavou a vzděláním
v Černošicích
únor
7. 2.
7. 2.
8. 2.
10. 2.
11. 2.
13. 2.
14. 2.
14. 2.
14. 2.
14. 2.
15. 2.
18. 2.
20. 2.
21. 2.
22. 2.
24. 2.
25. 2.
27. 2.
28. 2.

Tancovačka s DJ Ondřejem Štindlem
Znovuotevření Club Kina – zahajovací večírek nového provozovatele
O Honzovi, princezně a kocourovi – divadlo pro děti
Dermatoglyfika aneb svět posetý otisky prstů – přednáška a analýza
vlastního otisku
Kinokavárna – film Revival
Blue Effect a Simeon Soul Charger – dvojkoncert české a americké
rockové kapely
Položení základních kamínku sportovní haly
27. Mokropeský masopust
Bulharský svátek vína – druhý ročník Trifona bude provázet bulharská
hudba a tanec
Valentýnská party – Oldies bude Goldies ve stylu 80. let
Noční skřítek – divadlo pro děti
Kinokavárna – film Líbáš jako Bůh
Klika + Secret Guest – koncert
Taneční party – Transglobal Music Express rozjede DJ Lůďa Zrostlík
Dětský karneval „Z říše pohádek“
Morfologie obličeje aneb v čem se lišíme – přednáška a vytvoření 3D
fotografie obličeje
Afrika: multimediální projekce Kateřiny a Miloše Motani
Pepa Štross a Radim Uzel: O sexu převážně nevážně
25 let kapely Sto zvířat – koncert

20.00, klub Ferenc Futurista
20.00, Club Kino
16.00, Club Kino
14.00, Dům s pečovatelskou službou
19.30, Club Kino
20.00, Club Kino

11.00, u základní škole v Mokropsech
14.00, Masopustní náměstí
19.00, klub Ferenc Futurista
20.00, Club Kino
16.00, Club Kino
19.30, Club Kino
20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
15.00, Club Kino
14.00, Dům s pečovatelskou službou
20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
20.00, Club Kino

v okolí
únor
XX. Radotínský bál
Žalman – koncert folkové skupiny
Divadlo Evy Hruškové – Aprílová škola
Přehlídka tanečních oborů ZUŠ – okresní kolo, pořádá ZUŠ Černošice
Beseda a malý koncert Josefa Klímy s hudebním skladatelem a houslistou Janem Hrubým
15. 2.
Kurz vaření s Jiřím Faltysem
19. 2.
4. diskuzní večer o politice, tentokrát s prof. Petrem Fialou
21. 2.
Masopust
21. 2.
Beseda a malý koncert Josefa Klímy s hudebníkem Ondřejem Hejmou
28. 2.
Beseda s dirigentem a klavíristou Vojtěchem Spurným
1.2. -1.3. Salon Výtvarníků pro Konto Bariéry – prodejní výstava
6. 2.
7. 2.
8. 2.
12. 2.
14. 2.

20.00, Sokolovna, Radotín
19.00, Sál Dr. Fürsta, Dobřichovice
15.00, Sál Dr. Fürsta, Dobřichovice
Kulturní středisko U Koruny, Radotín

19.00, vinárna U Karolíny (zámek Dobřichovice)
15.00-17.00, kavárna Modrý domeček v Řevnicích
19.00, zámek Dobřichovice
13.45, Lety u Dobřichovic

19.00, vinárna U Karolíny (zámek Dobřichovice)
18.00, sál Dr. Fürsta, Dobřichovice
Kavárna Modrý domeček v Řevnicích

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

Jaký byl rok 2014 v černošické městské knihovně
Jako každoročně nás začátek nového roku nutí
k bilancování. Jaký byl uplynulý rok? Z pohledu
čísel byl rok 2014 pro knihovnu úspěšnější než
rok předešlý. Zvýšil se počet čtenářů, hlavně
pak v dětském oddělení. Nejstaršímu čtenáři je
88 let, nejmladšímu 4 roky. Návštevnost byla
o 7 % vyšší, veřejný internet v knihovně využilo o 100 návštevníků více. Počet zapůjčených
knih se zvýšil o 4000. Knihovní fond se rozrostl
o 477 titulů.
A jaké knihy se půjčovaly nejvíce? Z beletrie
pro dospělé to byly Keleová-Vasilková, Táňa –
Ranč u dědečka; Hájíček, Jiří – Rybí krev; Mo-

nyová, Simona – Srdceboly. Z naučné literatury: Gruber, Petr – Voják Říše a svědomí; Motl,
Stanislav – Děti Antonína Kaliny; Junek, Václav
– Hitler před branami. U dětí zvítězily tyto knihy:
Kinney, Jeff – Deník malého poseroutky; Moje
malá knížka o obrovských strojích a Petiška,
Eduard – Staré řecké báje a pověsti.
Z grantu pořádaného Moravskou zemskou
knihovnou jsme obdrželi zdarma knihy českých
autorů v hodnotě 5.500 Kč. Zúčastnili jsme
se celostátně pořádaných akcí, jako je Březen měsíc čtenářů a první říjnový týden Týdnu
knihoven. V průběhu roku si knihovnu přišly

prohlédnout děti ze základní školy a černošických mateřských školek. Jako každý rok se
pořádaly výtvarné soutěže a vědomostní kvízy
pro děti, děkujeme všem malým účastníkům.
Krásné obrázky z prosincové výtvarné soutěže
na téma „Bude zima, bude mráz“ si můžete přijít prohlédnout do knihovny.
Přeji všem čtenářům a návštěvníkům městské knihovny hezký rok, hodně zdraví, štěstí
a příjemných chvil strávených nad knížkami.
Irena Šilhánková
knihovnice
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z města a okolí

Řádková inzerce zdarma
Jen pro černošické občany a na nekomerční věci
Na webových stránkách města a souběžně s tím také v Informačním listu
připravujeme novou inzertní rubriku. A to formou krátkých řádkových inzerátů zdarma výhradně pro černošické občany. Maximální délka celého
inzerátu včetně kontaktu může být 170 znaků včetně mezer.
Co je zde možné inzerovat
Inzerovat v této rubrice je možné pouze nekomerční věci, jako je například prodej či nákup věcí pro děti, nabídka či poptávka doučování,
poptávka na výpomoc v domácnosti nebo zahradě apod. Nesmí jít o „klasickou“ výdělečnou činnost, ani například prodej nemovitosti. Takové inzeráty nebudou do této rubriky zařazeny. Inzeráty do této inzertní rubriky
mohou podávat pouze občané Černošic.
Jak inzerát zadat
Pro zadání řádkového inzerátu zdarma stačí vyplnit jednoduchý formulář, který najdete na webu města v rubrice Informační listy. Do formuláře
je potřeba uvést plné jméno, adresu, telefon a e-mail. A dále vypsat text
inzerátu. Vyplněný formulář stačí poslat e-mailem na adresu: inzerce@
mestocernosice.cz. Do předmětu e-mailu uveďte „Řádková inzerce“.
Inzerát bude zveřejněn v nejbližším čísle Informačního listu (termín uzávěrky dalšího čísla je vždy uveden v tiráži časopisu a také v Aktualitách
na webu města).
Příklady inzerátů:
• Prodám oblečení na holčičku 0–3 roky. Bodýčka, overaly, svetry,
kalhoty. 10 až 30 Kč. Vše zachovalé. Jani3@xxxmail.cz
• Hledám paní nebo studentku na výpomoc v domácnosti staršího
manželského páru. Tel. 775 xxx 456.
• Daruji koťátko (11 týdnů), šedočerně mourovaté, odběr možný
ihned. Mobil 777 xxx 456
• Daruji za odvoz starý zachovalý nábytek (i sedací souprava).
Tel.: 773 xxx 456

inzerce

TAXI

B+B

TAXI

Octávia combi

Km 14,90 Kč centrum 350,– letiště 450,–
Předobjednávka tel. 603 414 823
B.Bazika Ukrajinská 1480, Černošice

KONCEPT TOTÁLNÍ VÝŽIVY
Vnitřní výživa
o Obecná o Cílená o Sportovní
Vnější výživa
Podpora pro aktivní životní styl.

Nezávislý distributor HERBALIFE
Jelínek Jiří mobil: 777635240 tel: 251641247

Velkoobchod potraviny, drogerie
ve Velkotržnici Lipence, Praha 5,
přijme na pozici:

POKLADNÍ – PRODAVAČ(KA)
jedná se o jednosměnný provoz
pondělí-pátek, sobota 1x za 3 týdny
Tel. 777 66 1111,
296 828 302 po 14. hodině
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Nové knížky v městské knihovně
AUSTENOVÁ, Jane: Úskalí lásky – povídky z počátku autorčiny tvorby. Překvapí čtenáře nečekanou vyzrálostí: poznáváme v nich už autorku,
která vidí svět kolem sebe otevřenýma očima a umí nahlédnout na dno
lidské duše;
DAVOUZE, Marta: Zrcadlení – soubor článků, fejetonů a esejů, které autorka psala a vydávala v uplynulých 25 letech v různých českých periodikách. V nich s ironií a vtipem sobě vlastním, komentuje každodenní život
kolem sebe, módu, kulturu a mezilidské vztahy;
HANIBAL, Jiří: Král a císař – historický román o životě a panování Zikmunda Lucemburského;
HARRIS, Lee: Vražda na mexický svátek – napínavý detektivní román;
KELLERMANN, Jonathan: Zabiják – policejní psycholog Alex Delaware
a jeho další případ;
MLYNÁŘOVÁ, Marcela: Z lodiček do holin – humorný román;
NOWAK, Helmut: Hladové moře – válečný román;
ÓE, Kenzaburó: Soukromá záležitost – román slavného japonského laureáta Nobelovy ceny nabízí strhující zpověď mladého muže, který netuší, jak
zásadně se mu změní život v momentě, kdy mu žena porodí postižené dítě;
PALAHNIUK, Chuck: Zatracení – román o třináctileté Madison, která
vidí a slyší vše, co si zamane, vše co se na světě šustne. Tímhle způsobem se vrací do vlastní minulosti. Jenže to má logický háček, pro živé je
neviditelná;
PAVEL, Josef a MOYZESOVÁ, Naďa: Velká kniha pověstí - pověsti
z českých, moravských a slezských hradů a zámků, potěší nejen milovníky
historie, ale i pohádek;
POTOK, Chaim: Starší muži o půlnoci – trilogie novel jednoho z nejznámějších amerických židovských spisovatelů, které jsou propojeny postavou
ženy, jejíž život se dotkne tří velmi odlišných mužů;
YOUNG, Natalie: Dokonalá chuť, aneb, Jak sníst svého manžela –
temný, vtipný a místy značně bizarní příběh;
ŽANTOVSKÝ, Michael: Havel – jedinečná detailní monografie jednoho
z největších Čechů 20. století z pera jeho blízkého spolupracovníka a přítele.

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

12.30–18.00
13.00–19.00
12.30–16.00

naše telefonní číslo: 221 982 562, 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
Poskytnu vašemu psovi společnost, péči, vycházky,
případně sportovní vyžití o víkendech a svátcích.
Se psy mám mnohaleté zkušenosti
a ovládám i Dornovu metodu pro zvířata.
Pes bude spokojen v domě se zahradou v Černošicích.
vikendpropsa@seznam.cz
724060180

