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Sčítání lidí, bytů a domů 2021: je to povinnost
A také pomůžete městu
Proč se sečíst?
Sčítání 2021 je povinné pro všechny
osoby, které mají v rozhodný okamžik,
tedy o půlnoci ze 26. na 27. 3. 2021,
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad
90 dnů na území ČR. Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu na místo
skutečného pobytu, na věk, svéprávnost
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let,
nesvéprávné a podobně provádí sečtení
jejich zákonný zástupce, opatrovník či
osoba k tomu oprávněná. Sčítání se týká
i všech cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik – tolik oficiální informace.
A proč se sečíst všichni a poctivě? Na
výsledku sčítání závisí příjmy města,
kde žijete.
Ten, komu není lhostejné, kde a jak
žije, by měl vědět, že výsledky sčítání ovlivní příjmy města v následujících
10 letech (resp. do dalšího sčítání).
V rámci sčítání se zjišťuje obvyklý pobyt osob. Lidé, kteří se takto sečtou,
jsou pak porovnáni s jinými evidencemi
a do bilance ČSU vstoupí pouze ti s tr-

valým pobytem (ze sečtených obyvatel).
V roce 2011 ke dni 26. 3. 2011 Černošice označilo jako místo, kde obvykle žije
6.848 lidí, z toho bylo 6.369 s trvalým
pobytem. V tomto čísle jsou i cizinci. Po
přepočítání k 1. 1. roku sčítání (2011)
vstoupilo do bilance ČSU číslo 6.325 trvale bydlících osob. Přitom evidence MV
ČR ke stejnému datu uvádějí číslo 6.425
osob. Rozdíl je tedy 100 osob v neprospěch města! Těchto 100 osob trvale
bydlících se patrně nezúčastnilo sčítání
nebo nebylo identifikováno jako osoba
s trvalým pobytem v Černošicích, a tedy
nebylo započteno do bilance ČSU. Tím
město v minulých 10 letech přišlo o několik milionů korun.
Tento rozdíl se v následujících letech
měnil v čase – viz tabulka, ale vždy to
bylo v neprospěch města a jeho příjmů.
Jak je možné, že se bilance ČSU projevuje v příjmech města? Je to podle zákona. Na bilanci ČSU odkazuje jak zákon
o rozpočtovém určení daní (RUD)*, tak
i metodika stanovení příspěvku na výkon
státní správy.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Text
Příspěvek na výkon státní správy
Daň z přidané hodnoty
Správní poplatky
Ostatní neinvestiční transfery ze SR (OSPOD, PP)
Vodné a stočné
Daň z příjmů fyzických osob placená plátci (za zaměstnance)
Daň z příjmů právnických osob
Pokuty za přestupky v dopravě
Daň z nemovitých věcí
Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu
Příjmy celkem
z toho TOP 10
z toho ovlivněno bilancí počtu obyvatel ČSU

2021
Rozpočet upravený
74 533 500,00
43 000 000,00
38 200 000,00
26 397 550,00
23 000 000,00
22 000 000,00
15 000 000,00
14 500 000,00
12 500 000,00
6 800 000,00
314 986 162,30
275 931 050,00
154 533 500,00

Pokud bychom se podívali do rozpočtu města na rok 2021, tak 4 z největších
10 příjmů města ovlivňuje bilance ČSU,
vyjádřeno penězi 154 milionů z celkových příjmů 314 milionů je ovlivněno počtem trvale bydlících sečtených občanů.
A nejdůležitější je mít v Černošicích
trvalý pobyt.
To, že každý obyvatel města, který
v Černošicích skutečně žije, by měl být
přihlášen k trvalému pobytu, bylo již
mnohokrát řečeno. Pokud se rozhodujete se k trvalému pobytu přihlásit, tak do
26. 3. 2021 je ideální čas.
Jana Ullrichová
Vedoucí Finančního odboru
Další informace ke Sčítání najdete
na straně 5.
* Pozn. pod čarou:
Např. zákon o RUD: § 4, odst. 6: Při stanovení počtu obyvatel obce pro účely propočtů
podle odstavců 2 až 5 a odstavce 7 se vychází ze stavu k 1. lednu běžného roku uvedeného v bilanci obyvatel České republiky
zpracované Českým statistickým úřadem
k 1. lednu běžného roku.
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Jednou větou
• Od roku 2021 se výrazně zvýšil poplatek,
který obce a města platí
za uložení směsného komunálního odpadu na skládku. Současně byla zavedena tzv. třídicí sleva – na prvních 200 kg na
trvale hlášeného obyvatele odpadu v kalendářním roce se navýšení skládkovacího poplatku nevztahuje… Tento mechanismus zajišťuje silnou motivaci pro obce a jejich obyvatele, aby
se snažili celkové množství odpadu snižovat a také co nejvíce
třídit. Jsou obce, kde celkové roční množství odpadu na hlavu
nepřesáhne oněch 200 kg, a prozatím zvýšení nákladů uniknou. V Černošicích ale průměrný objem směsného odpadu
loni činil cca 320 kg na osobu, a tak musíme počítat s tím,
že zhruba třetinu roku nám skládky budou místo dosavadních
500 Kč/tunu účtovat už 800 Kč/tunu. V příštích letech se pak
skládkovací poplatky budou dále zvyšovat a současně se každým rokem bude snižovat to osvobození množství, příští rok na
190 kg/osobu, pak 180 kg atd. Je tedy prakticky nevyhnutelné, že bude pokračovat také růst poplatků, které město vybírá
od obyvatel. Od roku 2022 chceme zavést systém, že se bude
platit podle objemu a frekvence svozu popelnic, takže systém
bude spravedlivější a více motivační, ale nelze uniknout tomu,
že v součtu budou náklady vyšší. Tedy pokud se nám nepodaří
významně snížit množství odpadu, který vůbec vzniká…
• Druhý problém souvisí
s tříděnými odpady, konkrétně s plasty. Kapacity
na energetické využití té
části tříděných plastů, pro které aktuálně není využití ve smyslu
recyklace (použití pro výrobu dalších výrobků), jsou natolik naplněny, že u plastu výrazně vzrostla cena za odběr. Naše svozová firma žádá o zvýšení z dosavadních cca 800 Kč na tunu až
na 2800 Kč/t (bez DPH). Podle České asociace odpadového
hospodářství za to může novela odpadového zákona a současně to, že Ministerstvo životního prostředí povolilo zpracování
odpadu dováženého ze zahraničí. Organizace Eko-kom, která
provozuje celostátní systém barevných kontejnerů na tříděný
odpad, zveřejnila informaci o zvýšení svých plateb recyklačním
linkám, které by část nárůstu mohly pokrýt. Hrozí, že by města
a obce mohly platit za tunu plastového odpadu více než za netříděný, směsný odpad (1950 Kč/t + DPH). Tato situace nesmí
dlouho trvat, jinak by ohrozila celý systém třídění odpadů. Pro
Černošice by růst ceny navrhovaný svozovou firmou představoval náklady vyšší o cca 300 tisíc Kč ročně. Společně s dalšími
obcemi ze svazku Region Dolní Berounky, s nimiž jsme současnou tříletou smlouvu společně vysoutěžili, nyní připravujeme společný postoj a odpověď.
• Zvažujeme instalaci fotovoltaických panelů na střeše sportovní haly a přilehlé budovy prvních tříd základní školy.
• Rada schválila smlouvu na dokončení a úpravu zázemí městského sálu v Centru Vráž – ten bude dle dříve schválené koupě
rozšířen o šatny, malou cvičebnu a úložné prostory; cena za
stavební dokončovací práce činí 1,45 mil. Kč, samotná koupě
prostor vyšla na 2,9 mil. Kč, realizace by měla trvat méně než
rok.
• Rada města schválila darovací smlouvu, kterou majitelé nemovitostí v osadě Zátoka radosti přispívají částkou 1 000 000
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Kč na dobudování vodovodu a kanalizace – děkujeme jim za
jejich iniciativu a příspěvek, který umožní investici realizovat.
• V minulém roce jsme již měli naplánováno provést demolici
městem vlastněné části tzv. mokropeského statku ve Slunečné
ulici – stodoly a menší, v minulosti obytné části – které byly odborným posudkem vyhodnoceny jako neopravitelné. Projektový rozpočet ale více než dvojnásobně přesáhl náš prvotní předpoklad a od provedení bylo ustoupeno. Letos se nám podařilo
dohodnout spolupráci se společností Pavel Švestka s.r.o., která
demolici provede v průběhu letošního roku a mj. díky volnosti
v určení termínu nabídla městu výhodnější cenové podmínky,
konkrétně 0,96 mil. Kč + DPH. Zatímco na nutnosti demolice
stávajících staveb je shoda (fakticky není jiná možnost), o budoucím využitím prostoru rozhodnuto není… Po demolici se nejspíš pozemek stane přístupným veřejným prostranstvím, ale zda
tak zůstane, nebo tu někdy má vyrůst třeba komunitní centrum
s galerií a kavárnou, sociální nebo vzdělávací zařízení či bytový
dům, o tom nás demolice opět přiměje více přemýšlet.
Foto: Petr Kubín

• Aplikaci V obraze, která v mobilním telefonu zobrazí městem
zveřejněné Aktuality, si nainstalovalo již 1750 uživatelů. Podle
provozovatele systému to při průměrném počtu členů v černošických domácnostech znamená více než 90% pokrytí. To je
možná nadsazený odhad, ale každopádně jestli ji nikdo z Vaší
rodiny ještě nemá, tak vřele doporučuji.
• Promiňte mi trochu zjednodušení, ale k neblahým pozůstatkům komunistické éry asi patří česká obliba v obcházení pravidel, nebo jejich švejkovském vykládání tak, aby se formalisticky
naplnila, i když v rozporu s původním hlubším smyslem. Rada
města, stavební úřad i územní plánování se s tím opakovaně
setkávají u tématu tzv. dvojdomů. Územní plán v Černošicích
stavbu dvojdomů výslovně zakazuje. Cílem je nejen zachovat
architektonický ráz zahradního vilového města, ale také celkovou rozvolněnost zástavby a hustotu osídlení, aby nám stačila
infrastruktura, občanská vybavenost (školy, školky), nezahltila
nás doprava. Naopak plně v souladu s územním plánem jsou
rodinné domy se dvěma bytovými jednotkami – tím je umožněno například vícegenerační bydlení a vychází to samozřejmě i z místní historie a architektury, kdy v jednom objektu je
někdy jeden větší byt, jindy dva menší… Jedním z typických
znaků dvojgeneračního domu je, že má některé prostory společné (třeba vstupní halu, vjezd a vchod), venkovní vzhled domu
jednoznačně neodhaluje jeho vnitřní dělení apod. Snahou některých developerů a stavebníků ovšem v současně době je,
aby na jeden stavební pozemek, určený územním plánem pro
výstavbu jednoho rodinného domu, ve skutečnosti dostali dvě
zcela samostatné domácnosti, protože stavbou dvojdomu ušet-

z radnice
ří na stavebních nákladech a naopak celková inkasovaná kupní
cena je vyšší – jde o velmi ziskovou záležitost. Aby se „vešli do
pravidel“, setkáváme se s návrhy jako na přiloženém obrázku.
Například žadatel v projektu deklaruje, že se jedná o jeden dům,
že jedny dveře nejsou dveřmi, ale francouzským oknem, nebo
sice v projektu navrhne společné zádveří, ale během stavby jej
nepostaví. Typickým příkladem, kdy nás ani zákony, ani krajský
úřad nepodržely, jsou dvojdomy ve Foglarově ulici – každá domácnost má vlastní vjezd i garážové stání, zahrady jsou zcela
pravidelně rozděleny napůl. V rámci budoucích úprav územního
plánu navrhujeme další zpřesnění, aby se možnosti obcházení
pravidel omezily nebo úplně eliminovaly, ať už k nim dochází
úmyslně nebo z nedostatečné informovanosti. Cílem tohoto
textu je nejen místní veřejnost o problému informovat, ale také
apelovat na samotné stavebníky, aby nehledali v územním plánu
a stavebním zákonu skulinky, ale respektovali vyjádřený zájem
celého města a jeho komunity. Pokud plánujete v našem městě stavbu rodinného domu, nabízíme Vám možnost konzultace
před tím, než na Vašem záměru začne pracovat architekt nebo
projektant.

• Koncem roku zastupitelstvo schválilo novelu vyhlášky (doplněním dalších pozemků), která zakazuje stání automobilů na
prostranstvích kolem řeky. Jedním z míst, kterého se novela vyhlášky viditelně dotkne, je úzký pruh mezi pobřežní komunikací
(cyklostezkou) a řekou podél chatové osady Na Vírku, kde již
roky vznikají nepovolené stavební úpravy – betonové zídky rozšiřující prostor a vytvářející parkovací místa na pozemku, který
je přitom součástí přírodního břehu řeky a navíc od loňského
roku v majetku města. Pro chataře, kteří břeh považují za „vlastní“, to asi nebude vítaná změna, ale pro vedení města je prioritní
ochrana veřejného prostoru a ochrana zeleně a samotné řeky.
Dohled nad dodržováním zákazu stání podél pobřežní komunikace (cyklostezky) bude mít městská policie.

Příklad „dvojdomu“ (dle posouzení rady města i přes změnu jedněch dveří na francouzské okno)
Foto: V. Roubíčková

Příklad „rodinného domu se dvěma bytovými jednotkami“

• Rada města zadala zpracování projektu na rekonstrukci dalších čtyř tříd v nejstarší budově základní školy.
• Od 15. března bude železniční doprava na lince S7 mezi
Berounem a Českým Brodem opět „rozpojena“ na dvě samostatná ramena, tj. vlaky už nebudou Prahou projíždět; ke změně
dochází s ohledem na nadcházející větší počet výluk kvůli pokračující rekonstrukci naší trati v úseku Smíchov-Radotín.
• V polovině února Správa železnic vyhlásila několikatýdenní
výluku „berounské“ koleje, protože nedávný náraz osobního
auta a následné silné
mrazy způsobily poškoFoto: JSDH Mokropsy
zení kotevního stožáru
trakčního vedení, který
napíná trakční vedení
na úseku dlouhém zhruba 1 km; oprava vyžaduje vybetonovat (jakmile
povolí mrazy) a nechat
vytvrdnout (cca 21 dní)
základy pro nový stožár.
• Počet obyvatel s trvalým bydlištěm v Černošicích, kteří podle oficiálních statistik prodělali
onemocnění Covid-19,
dosáhl 10 % naší populace, tj. cca 700 osob.
Buďte zdrávi!
Filip Kořínek, starosta
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Dejte hlasy projektům, které se vám líbí
Deset finálních projektů se bude ucházet o vaše hlasy v prvním ročníku participativního rozpočtu Černošická šance.
Hlasovat můžete od 1. do 15. března,
a to na webových stránkách www.cernosickasance.cz. Právě vy rozhodnete,
zda ve městě vzniknou nová hřiště, posilovna, pump track, grilovací místo nebo
třeba přibydou lavičky, nový chodník či
rozkvetlé louky.
Tyto projekty byly posouzeny jako realizovatelné a splnily dané podmínky participativního rozpočtu. Na webu jsou zveřejněny i ty návrhy, které nemohly projít
do finále, a to včetně odůvodnění.
Představení projektů
V tomto zpravodaji vám přinášíme přehled a stručné představení všech deseti
finalistů. Medailonky a další informace
najdete na webu Černošické šance,
představeny budou i na výlepových plochách. Věříme, že propagace svých
projektů se ujmou i sami navrhovatelé.
Budeme rádi, když se jí zhostí aktivně,
na všech frontách a ve smyslu fair play.
Někteří plánují představení projektů pomocí video spotů nebo třeba na sociálních sítích aj.
Hlasování
Hlasování bude spuštěno v pondělí
1. března a potrvá do 15. března. Hlasovat se bude elektronicky na www.cernosickasance.cz. Po kliknutí na tlačítko
HLASUJ vám na vámi uvedené telefonní
číslo přijde zdarma unikátní vstupní PIN.

Po jeho zadání vstoupíte na hlasovací
stránku. Unikátní kód může být zaslán na
jedno telefonní číslo jen jednou.
Hlasování bez mobilu či internetu
Pokud nevlastníte mobilní telefon nebo
počítač s internetovým připojením, budete moci pro hlasování využít služby
asistenta. K dispozici bude na podatelně MěÚ Černošice, případně v kanceláři
Úseku kultury, a to v úterý 2. a 9. března
a ve čtvrtek 4. a 11. března od 9 do 14
hodin. Předem se můžete objednat na
telefonním čísle 221 982 538 nebo 702
083 818.
Metoda hlasování
Hlasování probíhá tzv. Janečkovou hlasovací metodou D21. Ta umožní udělit až
3 kladné a 1 záporný hlas. Není nutné
udělit všechny 3 kladné hlasy. Pokud ale
chcete využít i minusový hlas, je třeba
udělit alespoň dva hlasy plusové. Hlasovací systém by vás v opačném případě
nepustil k dalšímu kroku. Díky efektu více
hlasů vítězí taková možnost, na které se
svými hlasy shodne co nejvíce hlasujících. Minusový hlas odhaluje kontroverzní možnosti, které sice mohou mít hodně
zastánců, ale také odpůrců.
Anketa
V samotném závěru hlasování vás poprosíme o vyplnění krátké ankety, díky
které získáme zpětnou vazbu pro další
ročníky participativního rozpočtu. Zajímá
nás například, v jaké části Černošic byd-

líte, jak projekt hodnotíte nebo kde jste
se o něm dozvěděli. Anketa i hlasování
probíhá plně v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, zejména
GDPR. Pokud budete mít zájem o zasílání novinek v rámci Černošické šance,
stačí na samotný závěr zanechat svou
e-mailovou adresu.
Hodnocení
Po ukončení hlasování budou sečteny
všechny platné kladné i záporné hlasy.
Projekty, pro které bude hlasovat více
občanů záporně než kladně, nebudou
realizovány. Projekty budou seřazeny
dle součtu dosažených hlasů, v případě shody rozhoduje doplňující kritérium
počtu kladných hlasů. Projekty budou
dle dosaženého pořadí zařazovány do
seznamu vítězných projektů, a to až do
vyčerpání finanční částky.
Shodné umístění více projektů
V letošním ročníku do finále postoupily
hned 4 projekty, které jejich autoři situují
na pozemek za prodejnou Albert v ulici
Ke Švarcavě. S ohledem na charakter
pozemku, velikost i stávající vzrostlou zeleň zde ale bude možné realizovat návrh
pouze jeden. Pokud se tedy například na
prvním a druhém místě ocitnou projekty
s umístěním za Albertem, bude se realizovat ten, který získá více hlasů. Místo
druhého pak bude realizován jiný návrh,
který bude další v pořadí a který se k pozemkům za Albertem vztahovat nebude.
Pavla Nováčková

Hlasujte od 1. do 15. 3. na www.cernosickasance.cz.
Multifunkční hřiště: Naše Zahrada
Autor: Mgr. Karolína Langšádlová
Přibližný rozpočet: 468 000 Kč
Umístění: ul. Ke Švarcavě
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Projekt „Multifunkční hřiště: Naše Zahrada“ má sloužit ke
společnému setkávání lidí všech generací. Mezi krásnou
vzrostlou zelení, která nabízí příjemný stín, se bude nacházet „hrací“ zóna pro děti (kryté pískoviště, kolotoč,
houpačky, houpadla, prolézačka, multifunkční hrad aj.),
posezení se stolem a lavičky pro sousedská setkávání
i pro případné kolemjdoucí. Nejen maminky ocení možnost zacvičit si ve volné chvíli na posilovacím stroji. Veškeré navrhované prvky jsou kvalitní, bezúdržbové, bezpečné a jsou navrženy s ohledem na bezpečnostní normy
a zároveň tak, aby byly v souladu s charakterem zahrady,
který bude zachován. Toto místo může být pěkným veřejným prostorem nejen pro děti, ale i širší veřejnost. Zkrátka
pro každého, kdo hledá kousek klidu v krásné udržované
zahradě v centru Černošic v blízkosti veškeré občanské
vybavenosti. Naše zahrada je místo, které může přinášet
radost všem.

z radnice
Rozkvetlé Černošice

Autor: Jana Slezáková
Přibližný rozpočet: 140 000 Kč
Umístění: u l. Červánková, pozemek u školy,
val u mokropeského nádraží

Střední ulicí bezpečně

Autor: Ing. Petra Miriel Peroutková
Přibližný rozpočet: 490 00 Kč
Umístění: ul. Střední

Šance pro děti - dětské hřiště
Autor: Kristýna Petrová
Přibližný rozpočet: 490 000 Kč
Umístění: Za prodejnou Albert

Projekt navrhuje převedení vybraných městských travnatých a neosazených ploch na rozkvetlé louky nebo trvalkové kvetoucí záhony. V Červánkové ulici počítá v souvislosti s plánovaným znovuobnovením aleje s podsevem
luční směsí a následnou péčí vedoucí k vytvoření kvetoucího pásu. Pro svahy venkovního hlediště u školy autorka navrhuje zasazení rostlin zpevňujících svah, půdopokryvných, rychle rostoucích a kvetoucích. Okolí školního
Stromu republiky je podle autorky vhodné pro osetí luční
směsí, val u mokropeského nádraží zase pro kvetoucí
druhy a umístění „hmyzího hotelu“. Kvetoucí plochy se ve
městech zakládají s cílem zvyšování biodiverzity, zlepšení
zadržení vody v půdě a udržení zeleného povrchu i v případě letního sucha. Jsou estetické a méně náročné na
práci a prostředky města vydávané na údržbu.

Cílem návrhu je zajištění bezpečnosti pro chodce zřízením chodníku ve Střední ulici, která je přirozenou a pěšími
velmi frekventovanou spojnicí mezi Černošicemi a Mokropsy. Užívají ji lidé směřující za službami, na úřad, na vlak,
děti pro cestu do školy.
S ohledem na rozpočtové parametry Černošické šance
počítá projekt s položením zámkové dlažby v úseku 140
metrů dlouhém z celkových 350 chybějících metrů chodníku, a to v rozmezí příčných ulic Čajkovského a Gorkého.

Multifunkční prostor, který by nabízel vyžití, zábavu a zlepšení fyzické zdatnosti dětí, ale současně fungoval i jako
místo pro setkání a sociální interakce, v Černošicích chybí. Tento projekt počítá s instalací několika herních prvků,
a to jak pro děti školního, tak i předškolního věku. Umístění je plánováno v zahradě za obchodem Albert. Pro děti by
tu byla k dispozici prolézačka – dvě věže se skluzavkou,
houpačka se dvěma sedáky, vahadlová houpačka, počítá
se i s umístěním dvou laviček a odpadkového koše. Šlo
by o prvky produktové řady Dikulo s neotřelým designem,
které svou konstrukcí podporují fyzické schopnosti dětí,
svými geometrickými tvary zapadají do charakteru okolí
vybraných lokalit.
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Lavičky pro znavené chodce

Autor: Jarmila Biskupová
Přibližný rozpočet: cca 20 000 Kč
Umístění: více míst

Venkovní workout hřiště – posilovna
Autor: Tomáš Homolka
Přibližný rozpočet: max. 320 000 Kč
Umístění projektu: ul. Ke Hřišti

Pump track Černošice

Autor: Kateřina Poddaná
Přibližný rozpočet: 400 000 Kč
Umístění projektu: ul. Ke Švarcavě
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Některé ulice v Černošicích, například ty, které spojují
Mokropsy s Černošicemi a Vráží, se sice pyšní jednou
hezkou usedlostí vedle druhé, ale každý plot tam jen těsně navazuje na druhý. Pro pěšího člověka, často seniora,
který nemá možnost jezdit autem, je to ale problém. Stovky metrů marně vyhlíží aspoň patník nebo nějaký pařez
k odpočinutí. K dispozici je tu jediná lavička na křižovatce
ulic Mokropeská a Měsíční, která bývá obsazená nejen
lidmi s hůlkami, ale i maminkami s dětmi. Další lavičky pro
znavené poutníky chybějí. Návrh proto počítá s umístěním
tří laviček na křižovatkách ulic Chebská x Táborská, Mostecká x Kladenská a Gogolova x Střední.

Venkovní hřiště zatím v Černošicích chybí. Návrh počítá
s vybudováním venkovního fitness parku pro posilování
s vlastní vahou, rozvoj silových a obratnostních dovedností, zvyšování fyzické kondice a formování postavy. Navrhuje umístění na vale mezi fotbalovým hřištěm v Mokropsech
a cyklostezkou. V blízkosti pláže Mokropsy, skateparku
a bike parku by tak vznikl další prostor pro sport. Jednotlivé cvičební prvky slouží k procvičení, posílení a protažení
svalového aparátu. Obsahovat by mohl následující prvky:
různé typy žebříků, hrazdy různých výšek, bradla, šikmé
a rovné lavice, žebřiny, pole tyč, šplhací lano aj.

Pro travnatou plochu za parkovištěm prodejny Albert je
navržen pump track – uzavřený, uměle vytvořený okruh
s vlnkami a klopenými zatáčkami pro jízdu především na
kole. Jezdci se na něm naučí pracovat s rovnováhou,
ovládat kolo a zábavnou formou získávat technické jízdní
dovednosti. Nerozhoduje věk či kondice jezdce, ani značka kola, ale cvik a cit získávaný opakovaným ježděním.
Určen je pro širokou veřejnost, různé věkové kategorie.
Trať se skládá z lehčích a obtížnějších částí, díky tomu se
na okruhu mohou setkávat i rodiny s různě starými dětmi:
od dvouletých na odrážedlech, přes začínající školkové
cyklisty, aktivní školní jezdce, ambiciózní teenagery až
po hravé dospělé. Pump track se může stát přirozeným
centrem společných aktivit, konat se zde mohou soutěže
a závody.

z radnice
Víceúčelový prostor: Naše Zahrada
Autor: Mgr. Alena Smažíková
Přibližný rozpočet: 499 200 Kč
Umístění projektu: ul. Ke Švarcavě

Grilujeme u Berounky

Autor: Ing. Karel Ledvinka
Přibližný rozpočet: 100 000 Kč/ stanoviště
Umístění: Pod skate parkem

Dětské hřiště Mokropsík

Autor: Jana Brabcová
Přibližný rozpočet: 441 000 Kč
Umístění: ul. Ke Hřišti

Víceúčelový prostor Naše Zahrada může být místem, které by přirozeně podporovalo sousedské vztahy, rozvíjelo
společenský charakter setkávání různých věkových skupin a umožňovalo trávit volný čas v příjemném prostředí.
Projekt počítá s vybudováním zastřešeného altánu – designové dřevostavby, kde bude dost prostoru pro odpočinek
i pro akce vycházející z občanské iniciativy a také může být
využíván jako venkovní třída pro MŠ a ZŠ. Součástí návrhu
je umístění herních prvků pro větší děti, které přirozeně vybízejí k aktivnímu trávení volného času. Ping-pongový stůl,
fitness prvek – veslování, street workoutová sestava, dvojhrazda či stezka dovednosti. Zpestřením nejen pro menší
děti by byl skákací panák. Zázemí tvoří dvě lavičky a další
dvě lavice doplněné stoly. Autorka počítá se zachováním
rázu zahrady díky vzrostlé zeleni.

Návrh počítá s vytvořením místa pro setkávání a trávení
společného času při grilování. Veřejně přístupné grilovací
zařízení, které by kromě venkovního grilu tvořily i dvě sestavy lavic a stolu, nádoby na popel, odpadkový koš a informační tabule, je navrhováno na pozemku pod skate parkem, respektive mezi stezkou a řekou. Využívat by jej mohli
obyvatelé i návštěvníci města, rodiny, přátelé, ale i oddíly
či zdejší rybáři k porovnání svých úlovků nejen v sítích, ale
i dle kuchařského umu. Díky projektu by došlo k přirozenému propojení živlů – ohně a vody. Dalším přínosem je
zatraktivnění a oživení břehu Berounky.

Naše děti si (ne)mají kde hrát. Mokropsík jim chce prostor
dát u Berounky pod fotbalovým hřištěm. Potkáme se na
dětském hřišti v přístavišti plavidel pro malé námořníky.
Budoucí kapitány a jejich posádky tu bude očekávat loďka s herní plošinou, kormidlem a tunelem, kolébačka na
pružině ve tvaru rybky a multifunkční sestava připomínající
ponorku s řadou balančních a lezeckých prvků a herních
funkcí. Výstup na herní plošinu ponorky s periskopem je
umožněn po schůdkách, zavěšeném můstku nebo šikmé
věži s chyty ve tvaru mloků. Součástí sestavy je i nerezový skluz. Z důvodu bezpečnosti a uživatelského komfortu
budou do dopadové a pochozí plochy herních prvků položeny certifikované zatravňovací dlaždice. Chybět nebude
lavička a odpadkový koš, navržena je i výsadba minimálně
jednoho vzrostlejšího stromu Accer platanoides.
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Nejbližší očkovací centrum má být v Dobřichovicích
V nedalekých Dobřichovicích
má vzniknout nejbližší očkovací centrum, kde se budou moci
proti covidu-19 očkovat i obyvatelé
Černošic. Aktuálně iniciátoři dál
shánějí zdravotní sestry a lékaře.
Dobřichovice pro výstavbu očkovacího
centra zvolily rozlehlý areál haly Bios
a přilehlých objektů. Je tu parkování až
pro 150 aut, manévrovací plocha pro
autobusy. K tomu další zázemí – penzion s jídelnou, učebna, malý sál. Ideální
pro případné ubytování, stravování, porady, call centrum, čekárnu při nepřízni
počasí.
Výstavbu podpořila jak místní radnice,
tak i majitelé areálu TJ Sokol Dobřichovice. Po konzultaci s radním pro oblast
zdravotnictví Středočeského kraje si prostory v lednu prohlédla také krajská komise a doporučila v projektu pokračovat.
„Odeslali jsme Krajské hygienické stanici návrh na organizační řád stanice. Po
jeho schválení budeme žádat o pověření
od kraje. Jakmile tyto dva dokumenty budeme mít, bude následovat finální smlouva s VZP,“ potvrdil hlavní iniciátor Jiří
Geissler. Mezitím proběhl nábor dobrovolníků. Těch je nyní již dost, dále platná
je poptávka po lékařích a zdravotních sestrách. S výstavištěm v Lysé nad Labem
je dojednáno zapůjčení výstavních prvků
potřebných na rozdělení haly do sektorů.
Centrum by se mohlo otevřít v březnu.
„Vše ale závisí na tom, zda budou vakcíny. Chceme vše mít připravené tak, abychom centrum zprovoznili do pěti dnů
poté, co vakcíny dorazí,“ dodal Geissler.
Návrh předkladatelů počítá s vytvořením
plnohodnotného regionálního očkova-

cího centra až pro 60 tisíc osob, počítá
s kapacitou 500 až 700 osob za den.
Očkovací centrum shání lékaře a sestry
Jde o placenou práci formou brigády,
DPČ nebo DPP v rozsahu několika měsíců. Provozní doba očkovacího centra
bude organizována cca 12 hodin denně
7 dní v týdnu. Kontakt: info@ockovani-dobrichovice.cz, uveďte jméno, věk,
odbornost a časové možnosti a kontakt.
Vše o očkování na
www.ockovani.kr-stredocesky.cz.
Středočeský kraj spustil speciální informační web k očkování ockovani.kr-stredocesky.cz. Stránka obsahuje informace o podmínkách a očkování v kraji,
odpovědi na základní otázky, seznam očkovacích míst i užitečných kontaktů. Kraj
dále zveřejnil na svém Youtube kanálu
první z videí z nového seriálu bojujícího
proti dezinformacím v oblasti očkování.
Díky partnerství se společností Chytrá
péče si mohou občané kraje nechat na
lince 800 124 111 poradit s registrací na
očkování.
Nové tísňové linky pro problémy s Covidem
• 1221 – lze volat ve všední dny od 8 do
19 hodin, o víkendech 9–16.30 hodin.
• 800 555 655 – bezplatná linka je po
seniory.
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Další tísňové linky:
• Senior telefon (Život 90): 800 157 157
(nonstop), ZDARMA
• Linka seniorů (Elpida): 800 200 007
(denně 8-20), ZDARMA
• Linka pro seniory (Seniorem s radostí): 792 308 798 (nonstop)
• Zelená linka (Anděl Strážný): 800 603
030 (nonstop), ZDARMA
• Linka důvěry (CKI Psychiatrické nemocnice Bohnice): 284 016 666
(nonstop) – pro dospělé
• Rodičovská linka (Sdružení Linky bezpečí): 606 021 021 (po-čt 9-21, pá
9-17) – pro rodiče, učitele, vychovatele
• Krizová linka SOS centra Diakonie:
800 567 567 (denně 9-20), ZDARMA
• Linka důvěry (CKI Psychiatrické nemocnice Bohnice): 284 016 666
(nonstop) – pro dospělé
• Rodičovská linka (Sdružení Linky bezpečí): 606 021 021 (po-čt 9-21, pá
9-17) – pro rodiče, učitele, vychovatele
• Krizová linka SOS centra Diakonie:
800 567 567 (denně 9-20), ZDARMA
• Nabídka pomoci pro potřebné z celé
ČR: 242 487 824 (po-pá 9-17)
• Linka EDA: 800 405 060 (po-pá
9-15), ZDARMA – pro rodiče a blízké
dětí s postižením.
Pavla Nováčková
Zdroj: Informační list Dobřichovice

z radnice

Černošice při sčítání před sto lety: 264 domů
Již koncem března začne v České republice Sčítání
lidu, domů a bytů. Koná se pravidelně jednou za deset
let. První československé sčítání se konalo před sto
lety, v únoru 1921.
Sečíst se musí každý občan a cizinec, který má v České republice trvalý nebo přechodný pobyt nad 90 dnů. Za neúčast
ve sčítání nebo uvedení lživých informací hrozí pokuta až deset
tisíc korun.
Možnosti, jak se sečíst, jsou dvě:
BEZKONTAKTNĚ
Stačí vyplnit on-line formulář na webu wwww.scitani.cz,
k dispozici bude od 27. 3. do 9. 4. Stáhnout si můžete i mobilní aplikaci Sčítání21. Jde to odkudkoliv. Sečíst můžete nejen
sebe, ale také další členy rodiny.
TIŠTĚNÝ FORMULÁŘ
Kdo se nesečte online, bude muset vyplnit listinný sčítací formulář. Do schránky byste měli obdržet informaci, kdy je u vás
bude roznášet sčítací komisař. K vyzvednutí budou i na pobočkách České pošty. Listinné formuláře se budou vyplňovat od
17. 4. do 11. 5. Dostanete i odpovědní obálku, takže vše stačí
vhodit do poštovní schránky, odeslání je zdarma.
Počet obyvatel a domů v Černošicích dle SLDB
rok
1869
1921
1930
1950
obyvatelé
616
1430
2809
4188
domy
76
264
564
1432

OCHRANA ÚDAJŮ
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy. Osoby, které se s údaji ze sčítání
seznámí, jsou povinny zachovávat mlčenlivost. Jakékoli nakládání s daty je důsledně dokumentováno a osobní data po jejich zpracování podléhají kompletní anonymizaci, vymazání či
zničení. Zveřejňovány jsou jen souhrnné statistické výsledky.
Zajímavosti
+ Otázek při letošním sčítání je oproti minulému asi polovina.
+ Autorem vizuálního stylu je Jan Moucha, obdržel za něj již
řadu ocenění. Logotyp tvoří stylizovaná číslovka roku, čísla
jsou tvořena z piktogramů koláčového grafu, člověka, pinu
a domu.
+S
 oupisy obyvatel se dělaly již ve středověku. S pravidelným
sčítáním na našem území začala již Marie Terezie.
+ Za nejstarší dochovaný soupis na českém území je považován soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058.
+ Pro sčítání v roce 1950 natočil propagační scénku Jan
Werich.
Podrobné informace najdete na www.scitani.cz, případně
můžete využít infolinku 274 056 789

1961
4762
904

Pavla Nováčková

1970
4608
941

1980
4537
1067

1990
4339
1265

2001
4631
1548

2011
6849
1996

Kdy nepůjde proud se dozvíte ze SMS nebo e-mailu
Chcete vědět, kdy u vás nepůjde proud?
Zaregistrujte se do bezplatné služby ČEZ o odstávkách e-mailem a SMS!
Vylepené letáky, které informovaly o chystaných odstávkách energie, již ve městě neuvidíte. Společnost ČEZ distribuce totiž
změnila způsob jejich oznamování. Nově lidem nabízí možnost nechat si zasílat informace přímo pro svoji nemovitost, a to
na email nebo telefon SMS. Včas tak budete vědět, kdy u vás nepůjde proud, neprodleně budete informováni i v případě,
že odstávka bude zrušena. Jak postupovat, pokud chcete tuto službu využít?
•
Zaregistrujte se na www.cezdistribuce.cz/sluzba
•
Pro ověření zákazníka budete potřebovat: EAN kód, datum narozeni (IČO), e-mail.
•
Registrovat můžete až 3 e-maily a 1 telefonní číslo.
Informace o plánovaných odstávkách najdete i na webu města Černošice v Aktualitách
a na www.cezdistribuce.cz/odstavky.
(pan)

INFORMAČNÍ LIST – periodický tisk územně-správního celku města Černošice
Vydavatel: Město Černošice, Karlštejnská 259, 252 28 Černošice, IČO 00241121, www.mestocernosice.cz | Vydavatel - kontaktní osoba: Ing. Pavla Nováčková, pavla.novackova@mestocernosice.cz| Hlavní editorka: Mgr. Dana Jakešová | Kontakty: tel. 723 525 774 | e-mail redakce: redakce@mestocernosice.cz, e-mail inzerce: inzerce@mestocernosice. cz | Jazyková korektura: Mgr. Tereza Jeřichová | Adresa redakce: MěÚ Černošice, Karlštejnská 259 |
Redakční rada: redakcni.rada@gmail.com | Sazba: milan.pavlicek@napilno.cz | Tisk: tiskárny MAESTRO spol. s r.o., Pertoldova 3344/6, 143 00 Praha 12 Modřany | Evidenční číslo: MK ČR E 14138 | Náklad: 3 100 výtisků | Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce. Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se nevracejí. | Uzávěrka příštího čísla: v pátek 12. března 2021 v 10 hodin.
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Co mění nové zákony o odpadech? A kolik budu platit za odpad?
Od ledna pro nás platí nové zákony, které
zásadně mění oblast nakládání s odpady.
Po mnoha letech politického přešlapování se konečně změnila pravidla hry.
Konečně, protože pod vlivem silných lobbistů, kterým vyhovoval status quo, se
přijetí nového odpadového zákona několikrát odložilo. Z tohoto stavu řada subjektů dobře profitovala. Nebyly to však
obce ani občané.
V jakém stavu vlastně je české odpadové hospodářství po rocích starého
systému s nejnižším poplatkem za uložení odpadu na skládku a možností skládkovat prakticky cokoli? Bohužel a nepřekvapivě v zoufalém stavu. Skládkování
bylo tak levné, že skoro veškerý odpad
končil a zatím stále končí na skládkách.
Nebylo prosaditelné zavádět moderní
systémy třídění a sběru odpadu anebo
postavit nová zařízení na využití vytříděných složek odpadu. Proto nemáme
dostatečnou kapacitu zařízení na využití
separovaných odpadů a používáme neprůkazné systémy svozu a účtování za
svoz a likvidaci odpadu. Starý systém,
který vysloveně podporoval a ekonomicky motivoval odpad skládkovat, je zaplať
pánbůh passé. Doufám, že budou rychle
vznikat moderní, k přírodě šetrná zařízení
a obce budou zavádět efektivní systémy
sběru a účtování poplatků za odpad.
Ve zkratce bych vás chtěl seznámit
s hlavními změnami nové odpadové
legislativy a zamyslet se na tím, jak asi
ovlivní váš rodinný účet za odpad. Je evidentní, že hlavní důraz zákonodárce klade na třídění odpadu s cílem minimalizovat směsný odpad, který nejvíce zatěžuje
životní prostředí.
1) Konec skládkování využitelného odpadu se posunul o šest let z roku 2024
na rok 2030.
2) Poplatky za skládkování odpadu se
budou postupně navyšovat ze současných 800 Kč/tunu až na 1850
Kč v roce 2029. Obce, které budou
úspěšné ve třídění, budou platit díky
takzvané „třídící slevě“ méně, a to
pouze 500 Kč/tunu.
3) Omezily se druhy odpadů, které mohou být na skládky přijímány.
4) Obce musí do roku 2030 zajistit nárůst tříděného odpadu ze současných
38 % na 65 % z celkového objemu komunálního odpadu.
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5) Obce mají možnost výběru jedné ze kročí zákonem stanovenou hranici, bude
moci obec získat třídící slevu a budu
dvou variant poplatku.
a) Poplatek za obecní systém odpado- platit skládkovné pouze 500 Kč/t. Pro
rok 2021 je limit pro získání třídící slevy
vého hospodářství, anebo
stanoven na 200 kg na obyvatele a rok.
b) poplatek za odkládání komunálního
Znamená to, že za skládkování do 200
odpadu z nemovité věci.
kg/os./rok budu platit 500 Kč/t a nad
Jestli budu platit za odpady více nebo 200 kg/os./rok bude skládkovné vyšší.
méně než nyní, bude záviset na tom, Ceny se budou v čase zvyšovat a hranijak budu odpady třídit, kolik mi zůstane ce třídící slevy naopak snižovat. V roce
směsného odpadu a jaký typ poplatku 2029 bude skládkovné 500 Kč/t pouze
obec zvolí.
do limitu 120 kg/os./rok a nad limit 120
Poplatek za obecní systém odpado- kg/os./rok bude skládkovné 1850 Kč/t.
vého hospodářství vychází ze současnéNově se obec také stává poplatníkem
ho místního poplatku za provoz systému. poplatku za uložení odpadu na skládku.
Platit se může maximálně 1200 Kč za Bez toho, aby byla obec v postavení pofyzickou osobu přihlášenou v obci nebo platníka, by nebylo možné uplatnění tříza byt, dům, chatu na území obce.
dící slevy. Pokud chce obec získat třídící
Druhou možností je poplatek za od- slevu, musí o tom co nejdříve informovat
kládání komunálního odpadu z nemo- provozovatele skládky a rovněž jej musí
vité věci. Výše poplatku závisí na hmot- informovat o tom, že event. překročila
nosti odpadu nebo na objemu nádoby množství odpadů, na které se sleva vztana odpad. V tomto případě může být huje. Proto bude pravděpodobně potřepoplatek maximálně 6 Kč za kg směs- ba vyjednat změnu smluv se svozovou
ného odpadu, přičemž minimální měsíč- společností a provozovatelem skládky
ní množství je 10 kg. Poplatek se může a upravit místní vyhlášku.
stanovovat také podle objemu popelnice
Je to pro mě lepší nebo horší a koa může být maximálně 1 Kč za litr nádo- lik budu platit? Odpověď je ve staré
by na odpad, přičemž měsíční minimum indiánské moudrosti, která vypráví o duši
je 60 l. V obou případech je to minimál- člověka. Jeden večer vzal starý Indián
ně 60 Kč měsíčně.
svého vnuka a vyprávěl mu o bitvě, ktePlatba podle objemu nádoby nezo- rá probíhá v nitru každého člověka. Řekl
hledňuje skutečné množství odpadu mu: „Chlapče, ta bitva v každém z nás
v nádobě, a proto je placení podle váhy je bitva mezi dvěma vlky. Jeden je zlý.
nejspravedlivější a také nejčastěji užívaný Ten druhý je hodný.“ Vnuk o tom všem
systém. To potvrzují prakticky všechna přemýšlel a po chvíli se zeptal: „A který
města a obce nejenom z ČR. Výhodou vlk vyhraje?“ „Ten, kterého dennodensystému placení podle váhy (Pay as you ně krmíš…“
throw = PAYT) je úspora nákladů, poKterého vlka budu svými odpadky
kud dobře třídím. Zajímavostí může být, krmit já a kterého ty?
že u žádné obce, která zavedla vážení
Martin Schwarz
odpadu, nedošlo ke zvýšení množství
Komise Životního prostředí
odpadu. Naopak u všech obcí došlo po
zavedení nového systému placení podle
váhy ke snížení množství, a tedy i ceny. Zdroje:
Typické je 20% snížení ihned po změně 1. Zákon č. 541/2020 Sb. Zákon
o odpadech
systému. Není v tom žádné kouzlo, jen
2.
Z

ákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým
přesná a průkazná evidence odpadů,
se
mění některé zákony v souvislosti
díky které už nebudeme muset platit za
s
přijetím
zákona o odpadech a zákona
popelnice, které lidé nevyndali nebo byly
o
výrobcích
s ukončenou životností
skoro prázdné.
3. Ministerstvo životního prostředí ČR
Obce díky nové legislativě mohou za4. Ministerstvo vnitra ČR
jistit efektivní systém sběru, využití a lik5. Ministerstvo financí ČR
vidace odpadu. Cena, kterou budu platit za uložení odpadu nezávisí pouze na
mně, ale na všech lidech v obci. Počítá
se průměrné množství odpadu na obyFoto: MěÚ
Černošice
vatele. Pokud množství2xodpadu
nepře-

z radnice

Ze 64. jednání Rady města Černošice (25. 1. 2021)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY
MAJETKU
• Zahradní objekty a oplocení u ZŠ
Černošice - vyhlášení VZMR
Rada města Černošice schvaluje výzvu
včetně zadávací dokumentace a návrhu
smlouvy o dílo (CES č. 34/2021) k veřejné zakázce „Zahradní objekty a oplocení u ZŠ Černošice“.
• Stavební úpravy domu č.p. 2027
pro zázemí kulturního sálu
Rada města Černošice schvaluje 1)
smlouvu o dílo (CES č. 35/2021) na realizaci stavebních úprav v budově č.p.
2027, v 1. podzemním podlaží v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované Ing. M. Pekárkem, CEDE Studio,
s.r.o. 1. 10. 2020; 2) výjimku dle čl.
2.3.8 písm. c) směrnice města o zadávání veřejných zakázek pro oslovení jednoho uchazeče společnost IBS Rokal
s.r.o., se sídlem Táborská 2025, 252
28 Černošice, IČ 25629883 k realizaci
zakázky Stavební úpravy nemovitosti-kulturní sál.
• Oprava měření obtoku na ČOV
Rada města Černošice souhlasí s cenovou nabídkou společnosti AQUACONSULT, spol. s.r.o., IČO.: 47536209 na
zajištění opravy měření obtoku ČOV za
celkovou částku 76.950 Kč bez DPH;
schvaluje smlouvu o dílo č. 36/2021
mezi městem Černošice a společností
AQUACONSULT spol. s.r.o. na zajištění
opravy měření obtoku ČOV.
• Výstavba kanalizace a rozvodné
sítě pitné vody v lokalitě Osada Zátoka Radosti v Černošicích - výběr zhotovitele, TDI a koordinátora BOZP
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o veřejné zakázce na
zhotovitele stavby „Výstavba kanalizace a rozvodné sítě pitné vody v lokalitě
Osada Zátoka Radosti v Černošicích“;
souhlasí 1) s výběrem nejvhodnější nabídky společnosti Aquaconsult s.r.o.,
IČ: 47536209, za celkovou cenu
2.309.984,35 Kč bez DPH, 2) s postupem dle článku 2.3.8.b) vnitřního předpisu č. 5 o zadávání veřejných zakázek
pro postup oslovení 1 uchazeče pro výkon funkce TDI a koordinátora BOZP, 3)
s cenovou nabídkou pana Petra Špačka, IČ: 73798801 na výkon funkce TDI
a koordinátora BOZP ve výši 20.000
Kč/měsíčně (není plátce DPH) s předpokládanou dobou plnění 5 měsíců.

Dále zastupitelstvo schvaluje: 1) u z a vření smlouvy o dílo (CES č. 610/2020)
mezi společností Aquaconsult s.r.o.
a městem Černošice na provedení stavby „Výstavba kanalizace a rozvodné sítě
pitné vody v lokalitě Osada Zátoka Radosti v Černošicích“, 2) uzavření příkazní smlouvy (CES č. 40/2021) mezi Petrem Špačkem a městem Černošice na
výkon funkce TDI a koordinátora BOZP
v rámci akce „Výstavba kanalizace a rozvodné sítě pitné vody v lokalitě Osada
Zátoka Radosti v Černošicích“.
• Parkování filmové techniky v ul. Dr.
Janského a Ke hřišti
Rada města Černošice souhlasí 1)
s parkováním filmové techniky při natáčení reklamního spotu Novo Nordisk dne 26. ledna 2021 v ulicích Dr.
Janského a Ke hřišti podle žádosti
společnosti Film Hunters, s.r.o., IČ
28487397, za předpokladu, že vozidla
nebudou parkovat na zelených pásech
podél komunikace, a pod podmínkou
obvyklé úhrady záboru veřejného prostranství a pronájmu dalších parkovacích ploch na okraji Sportparku Berounka, 2) s uzavřením smlouvy CES
39/2021 o pronájmu části Sportparku
Berounka jako další parkovací plochy
mezi městem Černošice a společností
Film Hunters, s.r.o., za 15.000 Kč/den
bez DPH.
ODBOR VEDENÍ MĚSTA
• Připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet
Rada města Černošice souhlasí s podporou akce „Vlajka pro Tibet“.
• Informace starosty o jednání
o úpravě nájemní smlouvy ve Václavské ulici (OSVZ / OSPOD)
Rada města Černošice bere na vědomí ústně informaci starosty o jednání
s majiteli a správci objektu ve Václavské
ulici; souhlasí rámcově s navrženými
parametry dodatku (snížení nájemného,
prodloužení smlouvy, stanovení delší výpovědní doby, dle důvodové zprávy).
• Poskytnutí dotace Masopustnímu
spolku Mokropsy na alternativní akci
nahrazující tradiční Mokropeský masopust
Rada města Černošice souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 15.000 Kč na
alternativní akci nahrazující tradiční Mokropeský masopust, která se uskuteční

během ledna a února 2021; schvaluje
smlouvu č. 18/2021 o poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč na alternativní
akci nahrazující tradiční Mokropeský
masopust, která se uskuteční během
ledna a února, mezi městem Černošice
a Masopustním spolkem Mokropsy, IČ:
076 79 874, se sídlem: Srbská 583,
252 28 Černošice.
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
A ZDRAVOTNICTVÍ
• Smlouva o poskytování služeb
mezi Městem Černošice a V. M.
Rada města Černošice schvaluje 1)
Smlouvu o poskytování služeb mezi
Městem Černošice a V. M. (CES
21/2021), 2) výjimku ze směrnice o zadávání veřejných zakázek dle čl. 2 odst.
2.3.8 písm. c) směrnice.
• Dohoda o supervizi pracovního
týmu OSPOD mezi městem a M. H.
Rada města Černošice schvaluje 1) výjimku ze směrnice o zadávání veřejných
zakázek dle čl. 2 odst. 2.3.8. písm. c)
směrnice, 2) Dohodu o supervizi pracovního týmu OSPOD mezi městem a
M. H. (CES 612/2020).
MĚSTSKÁ POLICIE
• Výpovědi smluv o elektronickém
střežení objektů ve městě Dobřichovice z důvodu ukončení činnosti MP
Černošice v Dobřichovicích
Rada města Černošice schvaluje Vypovězení stávajících smluv o elektronickém střežení objektů ve městě Dobřichovice z důvodu ukončení činnosti MP
Černošice ke dni 31. 03. 2021.
FINANČNÍ ODBOR
• Rozpočtové opatření č. 2
Rada města Černošice schvaluje rozpočtové opatření č. 2.
ÚSEK PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
A KOMUNIKACE
• Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
363/2019
Rekultivace
skládky
U Dubu
Rada města Černošice souhlasí s Dodatkem č. 2 Smlouvy o dílo 363/2019
(Rekultivace skládky U Dubu, Černošice) mezi městem Černošice a AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o, IČ 493 56
089, upravujícím celkovou cenu díla na
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z radnice
základě průběžně realizovaných Změnových listů č. 1-3 na 39.786.332,28
Kč vč. DPH, tj. snížení celkové ceny díla
o méněpráce ve výši 91.474,58 Kč vč.
DPH.
• Dodatek č. 1 ke smlouvě 120/2018
„Manažerské řízení projektu Rekultivace bývalé skládky U Dubu, Černošice“
Rada města Černošice souhlasí s Dodatkem č. 1 k Příkazní smlouvě – manažerské řízení přípravy a realizace
projektu 120/2018 mezi městem Černošice a ČISTÁ PŘÍRODA VÝCHODNÍCH ČECH o.p.s. IČO: 28771648,

kterým se mění rozhodný okamžik pro
vystavení faktury za fáze 2 a 3 tak, aby
finální fakturaci bylo možné zahrnout do
způsobilých nákladů projektu Rekultivace bývalé skládky U Dubu, Černošice.
PRÁVNÍ ODBOR
• Smlouva o zajišťování zahradnických služeb včetně údržby a dalších
souvisejících činností pro zajištění
péče o vybranou veřejnou zeleň CES
33/2021
Rada města Černošice schvaluje 1)
Smlouvu o zajišťování zahradnických
služeb včetně údržby a dalších souvi-

sejících činností pro zajištění péče o vybranou veřejnou zeleň CES 33/2021
se společností Gardeo s.r.o., IČ:
04373723, 2) výjimku dle odst. 2.3.8.
písm. c) Vnitřní směrnice č. 5.
• Informace o povinnosti odpovědného veřejného zadávání na základě
novely ZZVZ
Rada města Černošice bere na vědomí informaci o povinnosti odpovědného
veřejného zadávání při zadávání veřejných zakázek, vyplývající z novely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 6 odst. 4 a § 28 p-r).

Ze 65. jednání Rady města Černošice (8. 2. 2021)
ODBOR INVESTIC A SPRÁVY
MAJETKU
• Demolice bývalého statku Mokropsy - výběr zhotovitele
Rada města Černošice souhlasí vybírá
nejvýhodnější cenovou nabídkou společnosti Pavel Švestka s.r.o., IČ 49827171,
na provedení demoličních prací na akci
Demolice bývalého statku Mokropsy ve
výši 960.000 Kč bez DPH; schvaluje
návrh smlouvy (CES č. 49/2021) mezi
městem Černošice a společností Pavel
Švestka s.r.o.
• Návrh na vyřazení „zmařených“ investic z účtu 042
Rada města Černošice souhlasí s vyřazením nedokončených investičních
nákladů ve výši 24.500 Kč a 69.600
Kč dle důvodové zprávy jako zmařených
z účetní evidence roku 2020.
• Dokončení opravy vodovodního
řadu pod železničním přejezdem
v Radotínské ulici
Rada města Černošice bere na vědomí
informace o potřebě dokončení opravy
vodovodu pod železničním přejezdem
v Radotínské ulici po loňské havárii;
schvaluje výjimku z počtu oslovených
dodavatelů dle vnitřního předpisu č. 5
- směrnice města o zadávání veřejných
zakázek - v souladu s bodem 2.3.8. ,
písm. a); souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo CES 56/2021 na provedení dodávky a montážních prací pro dokončení
opravy vodovodu pod železničním přejezdem po jeho havárii se společností
Aquaconsult, s.r.o., IČ 47536209, ve
výši 199.945 Kč - částka bude fakturována bez DPH - podle přiložené kalkulace
ze 3. 2. 2021 (subdodávka společnosti
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Trasco činí 151.835 Kč z celkové ceny).
• Výstavba vodovodu a kanalizace
v osadě Jedličkov - úprava projektu
Rada města Černošice souhlasí 1) se
změnou užívání kanalizační přípojky pro
osadu Jedličkov na pozemcích parc.č.
5126/25 a 5123 Topolské ulici na řad,
2) s úpravou trasy nového vodovodního
řadu na pozemku parc.č. 5078/1 v osadě Jedličkov.

Rada města Černošice bere se souhlasem na vědomí provedené změny
rozpisu rozpočtu v kompetenci vedoucí
finančního odboru za 4. čtvrtletí 2020.
• Mateřská škola Topolská - vyřazení
majetku z evidence
Rada města Černošice souhlasí s vyřazením majetku v celkové ceně 1.558 Kč
z evidence Mateřské školy Topolská, IČ
75008173, dle žádosti ředitelky MŠ.

ODBOR VEDENÍ MĚSTA
• Žádost o souhlas s uzavřením Mokropeské školky v době 8. - 12. 3.
2021, z důvodu rekonstrukce
Rada města Černošice bere se souhlasem na vědomí žádost ředitelky Mokropeské školky s uzavřením MŠ v době
školních jarních prázdnin (8. – 12. 3.
2021) z důvodu provedení opravy havárie odpadu u dětských toalet.
• Nákup inzertního balíčku
Rada města Černošice souhlasí s nákupem inzertního balíčků Kombi40 od
firmy LMC s.r.o., IČ: 26441381, v ceně
103.900 Kč bez DPH; schvaluje výjimku dle odst. 2.3.8. písm. c) Vnitřní směrnice č. 5.

ODBOR INFORMATIKY
• Vyhodnocení - VZMR - Upgrade
nebo migrace systému elektronické
pošty a souvisejících nástrojů pro
spolupráci, včetně operačního systému, adresářových a souborových služeb
Rada města Černošice bere na vědomí
zápis o posouzení a hodnocení nabídek
a doporučení hodnotící komise; rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky
dodavatele Továrna na dokonalé programy, s.r.o., IČO 45272638, za celkovou
nabídkovou cenu 348.500 Kč bez DPH
(421.685 Kč s DPH); schvaluje uzavření smlouvy CES 13/2021 dle předmětu
veřejné zakázky Upgrade nebo migrace
systému elektronické pošty a souvisejících nástrojů pro spolupráci, včetně operačního systému, adresářových a souborových služeb, mezi městem Černošice
a dodavatelem Továrna na dokonalé programy, s.r.o.
• Smlouva č. 51/2021 o pozáruční
podpoře elektronické úřední desky
Rada města Černošice nesouhlasí
s uzavřením Smlouvy č. 51/2021 o pozáruční podpoře elektronické úřední
desky se společností emam, s.r.o., se

FINANČNÍ ODBOR
• Rozpočtové opatření č. 3 a změna
rozpisu rozpočtu č. 4
Rada města Černošice schvaluje 1) rozpočtové opatření č. 3, 2) změnu rozpisu
rozpočtu č. 4.
• Informace o rozpočtových opatřeních a změnách rozpisu rozpočtu
schválených vedoucí FO - 4. čtvrtletí
2020

z radnice
sídlem Poříčí 2466/30, 678 01 Blansko, v celkové ceně 362.440 Kč bez
DPH za 5 let trvání smlouvy.
PRÁVNÍ ODBOR
• Smlouva o finanční podpoře výstavby v Osadě Zátoka Radosti
Rada města Černošice souhlasí s uzavřením Smlouvy o finanční podpoře ve
výši 1 mil. Kč ve prospěch města na výstavbu vodovodu a kanalizace v Osadě
Zátoka Radosti CES č. 41/2021 se zástupci majitelů nemovitostí v Osadě Zátoka Radosti, panem M. R., panem J. N.
a panem V. M..
• Nájemní smlouva na pozemky pod
pozemními komunikacemi
Rada města Černošice schvaluje 1) uzavření nájemní smlouvy CES č. 53/2021
mezi městem Černošice a paní J. F.
o nájmu pozemků pod pozemními komunikacemi v k.ú. Černošice za roční
nájemné ve výši 22.250 Kč + inflace, 2)
rozpočtové opatření č. 4.
SPRÁVNÍ ODBOR
• Rozšíření vyvolávacího systému
CALL250V na pracovištích v Praze
včetně systému WebC@ll
Rada města Černošice souhlasí 1) s rozšířením vyvolávacího systému CALL250V

na pracovištích v Praze, včetně kompletního napojení na systém WebC@
ll (objednávání přes internet), za částku
137.230 Kč bez DPH, tj. 166.048,30
Kč s DPH, 2) s uzavřením smlouvy o dílo
č. 50/2021 se společností Kadlec
Elektronika, s. r. o, jejímž předmětem
je dodávka a montáž rozšíření vyvolávacího systému CALL250V na pracoviště
v Praze. Dála rada města schvaluje výjimku z počtu oslovených dodavatelů dle
vnitřního předpisu č. 5 - směrnice města
o zadávání veřejných zakázek - v souladu s bodem 2.3.8, písm. c) a změnu
rozpisu rozpočtu č. 3.
ODBOR TECHNICKÝCH SLUŽEB
• Uzavření Rámcové kupní smlouvy
na nákup kameniva č. CES 44/2021
Rada města Černošice schvaluje uzavření rámcové kupní smlouvy č. CES
44/2021 na nákup kameniva se společností KÁMEN Zbraslav, a.s., IČ:
01820460 na dobu dvou let do 16.
12. 2022 v předpokládané hodnotě
100.000 Kč bez DPH ročně; rozhoduje
výjimku dle odst. 2.3.8. písm. c) Vnitřní
směrnice č. 5.
• Oprava vozidla FUMO 3
Rada města Černošice souhlasí s provedením opravy vozidla Fumo 3 firmou

Lufra s.r.o., IČ 26131854 za maximální
cenu 120.000 Kč bez DPH; rozhoduje
výjimku dle odst. 2.3.8. písm. c) Vnitřní
směrnice č. 5.
ÚSEK PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ
A KOMUNIKACE
• Zajištění manažerského řízení projektu Zpracování plánu ÚSES pro
ORP Černošice
Rada města Černošice souhlasí s externím zajištěním manažerského řízení
projektu Zpracování plánu ÚSES pro
ORP Černošice realizovaného v rámci
Operačního programu Životní prostředí;
schvaluje 1) výjimku dle bodu 2.3.8 c)
vnitřního předpisu č. 5 Směrnice o zadávání veřejných zakázek, 2) příkazní
smlouvu na poskytnutí služeb v hodnotě 100.000 Kč bez DPH mezi městem
Černošice a Advokátní kanceláří Jakub
Grafnetter, IČ 71347089, sídlem Lazarská 11/6, Praha 2.

Z 18. zasedání Zastupitelstva města Černošice (21. 1. 2021)
• Rozpočtové opatření č. 1
Zastupitelstvo města Černošice schvaluje rozpočtové opatření č. 1.
• Návrh na pořízení změny územního
plánu na pozemku parc.č. 2922/2
v k.ú. Černošice z plochy dopravní
infrastruktury (DS) na plochu bydlení
(BR-1)
Zastupitelstvo města Černošice rozhoduje v souladu s § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, že návrh č.j.
145347/2020 z 14. 10. 2020 na pořízení změny územního plánu na pozemku
parc.č. 2922/2 v k.ú. Černošice z plochy dopravní infrastruktury (DS) na plochu bydlení (BR-1) bude projednáván.
• Pořízení změny územního plánu
zkráceným postupem na pozemku
parc.č. 2014/10 v k.ú. Černošice
z plochy bydlení (BR-1) na občanské
vybavení (OH)
Zastupitelstvo města Černošice roz-

hoduje v souladu s § 55a zákona
č.183/2006 Sb. o územním plánování
a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), o pořízení Změny územního plánu
Černošice na pozemku parc.č. 2014/10
v k.ú. Černošice, zkráceným postupem.
• Ukončení pořizování Změny územního plánu Černošice týkající se rozšíření ploch dopravní infrastruktury
pro připravovanou stavbu Optimalizace trati Praha - Beroun
Zastupitelstvo města Černošice rozhoduje v souladu s § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o ukončení pořizování změny územního plánu pro záměr
Optimalizace trati Praha – Beroun.
• Pověření starosty a místostarosty
města, aby každý z nich mohl samostatně rozhodnout o nabytí hmotné
nemovité věci v dražbě
Zastupitelstvo města Černošice svěřuje starostovi a místostarostovi města
Černošice pravomoc, aby každý z nich

mohl samostatně rozhodovat o nabytí
hmotné nemovité věci městem Černošice v dražbě pozemku parc.č. 4482/5
v obci a k.ú. Černošice, přičemž nejnižší
podání bude stanoveno ve výši 7.467 Kč
(cena stanovena znalcem 11.200 Kč).

Plná znění zápisů najdete na webu města: http://
www.mestocernosice.cz/mesto/mesto–cernosice/vedeni–mesta/. K nahlédnutí jsou rovněž
na městském úřadu u pí Jitky Drahokoupilové.
V případě zájmu je možné získat kopii zápisu.
Cena je 2 Kč za stránku (dle ceníku za poskytování
informací).
Zkrácené verze zápisů schůzí rady města
a zastupitelstva připravila
Dana Jakešová, editorka IL.
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Blíží se splatnost poplatku za komunální odpad
31. březen – termín pro zaplacení poplatku za komunální odpad pro všechny
obyvatele i vlastníky „neobydlených“ nemovitostí v Černošicích
Od r. 2021 je nová sazba poplatku za
komunální odpad 840 Kč na poplatníka/
rok.
Všechny poplatky lze hradit převodem

na účet města, v hotovosti nebo platební kartou na pokladnách, případně prostřednictvím složenky na poště.
Na webových stránkách města, v části
„Obecné informace k místním poplatkům“, jsou uvedeny veškeré potřebné
obecné údaje pro platby s výjimkou přiděleného variabilního symbolu.

Pro platbu prostřednictvím účtu uvádějte správné číslo účtu a správný VS.
Kontakt: pí. Ovečková, tel: 221 982
518, 602 315 248, e-mail: dagmar.oveckova@mestocernosice.cz
Dagmar Ovečková
Finanční odbor

Město Černošice hledá
REFERENTA/KU STAVEBNÍHO ÚŘADU
Náplň práce:
výkon státní správy v oblasti umisťování a povolování staveb v rozsahu zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a souvisejících právních předpisů
Nabízíme:
• platové ohodnocení v 10. platové třídě dle NV č. 263/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů
• pracovní poměr na dobu neurčitou
• termín nástupu dle dohody
• možnost průběžného vzdělávání
•	zaměstnanecké benefity, např.: pružná pracovní doba, dovolená 5 týdnů, 5 dnů placeného pracovního volna
(sickdays), stravné ve výši 100 Kč za odpracovaný den, příspěvek na vzdělávání a volnočasové aktivity aj.
• pracoviště Karlštejnská 259, Černošice
Lhůta pro podání přihlášky je do 12 hodin dne 19. 03. 2020. Přihláška musí být podána písemně v zalepené obálce
s označením Výběrové řízení – referent/ka stavebního úřadu
Přihlášku je nutno doručit do podatelny Městského úřadu Černošice na adresu: Karlštejnská 259, 252 28 Černošice nebo
na adresu pracoviště Praha: Podskalská 19, 120 00 Praha 2
Bližší informace, přehled požadavků a podmínek pro zařazení do výběrového řízení najdete na www.mestocernosice.cz
v sekci Úřad – Volná pracovní místa, nebo kontaktujte Markétu Jandovou, personální úsek, na emailu marketa.jandova@
mestocernosice.cz nebo tel. č. 602 342 655.

V této rubrice přinášíme příspěvky občanů města Černošice,
které souvisí s obecní tématikou.

POHLEDEM OBČANŮ MĚSTA
KNIHA versus DATA.
Přidávat další příspěvky do letitých diskusí, kdo zvítězí – kniha-film-divadlo-rozhlas-televize-internet, není třeba.
Všechny tyto kapitoly mají právo na
život, pokud mají co říct a jsou vytvořeny poctivě a kvalitně. Architektura patří
mezi kumšty s prodlouženou záruční
lhůtou. Dobré stavby stojí věky a ovliv-

ňují vnímání mnoha generací. V tom
je i veliká odpovědnost tvůrců. Dobrá
kniha o dobré architektuře je určitě namístě. O to více se můžeme radovat, že
se taková chystá pro Černošice. K oblíbené zábavě našich vnoučat patří prohlížení starých fotografií. Co však oni
budou ukazovat svým vnoučatům, když
snímky mají v mobilech, které nejen že

Poděkování Technickým službám
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem pracovníkům Technických služeb Černošice za to, jak se v „terénu“
celý týden starali o to, aby ulice našeho města byly sjízdné
a chodníky průchodné. Tedy alespoň ty z nich, které slouží
velké části obyvatel Černošic, Vráže a Dolních Mokropes.
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nepůjdou „otevřít,“ ale jejich vnoučata
už ani nebudou vědět, k čemu mobily
byly. Problém nespočívá pouze v obnovování technologií.
Ivan Látal
Pozn.: Příspěvek je reakce na příspěvek
pana Václava Kapalína z IL únor.

Obyvatele těch, které leží mimo hlavní trasy, prosím o pochopení, že se holt nedá vždy všechno stihnout. Konečně totiž
do Čech přišla zima, jak má být a jak si ji někteří z nás pamatují nejen ze svého dětství.
Radko Pőschl

z města a okolí

Vzpomínka
Márinko děkujeme!
Jsou dobří lidé, kteří naplňují naše životy, myslí na ostatní a pomáhají všem kolem. Márinka Novotná patřila mezi lidi
předobré. Zdobila ji skromnost, pokora
ale i hrdé vědomí a moudrost starého
mlynářského rodu.
Márinka nám bude moc a moc chybět, její úsměv, milé pohlazení a povzbudivá řeč. Už neprojede Mokropsy
její kočárek, na jehož dně vždycky
našla sladkou odměnu pro děti, které

nadevše milovala. Stovky jich trpělivě
učila v mateřských školkách i školách.
Dnešní módní slovo „inkluze“ naplňovala v dobách, kdy nikdo nevěděl, co to
znamená.
Rád jsem poslouchal její vyprávění
o dobách minulých, které se k ní často hanebně zachovaly. Dovedla se povznést, nestala se z ní naříkající zapšklá
babička. Byla mladá svým duchem, lidi
dovedla spojovat. Její přehled se neomezoval jen na naši vesnici, dobře vnímala všechny změny i ve světě.
Dlouhá masopustní zastávka u Márinky vstoupila do dějin, nikdo podobnou nezažil. Stejné to bylo i na Veliko-

2xfoto Ivan Látal

-- Pomlázka před domem u Márinky
na Velikonoční pondělí --

noční pondělí. Měla náruč otevřenou
a návštěva u ní přinášela plno radosti.
Jednoho Štědrého dne jsem s ní dlouho obcházel oba naše hřbitovy a tehdy jsem si uvědomil, na kolik lidí myslí
a vzpomíná.
Na Márinku bude vzpomínat velká
smečka lidská, máváme jí tam Nahoru, kde už je mezi svými na nebeské
zastávce. Odešla smířena s osudem
3. února ve svých nedožitých 91 letech.
-- Zastávka Mokropeského masopustu u Márinky --

Ivan Látal

Archiv ČeSpoLetu na novém místě
Na konci ledna se nám podařilo přestěhovat díky spolupráci s odborem vnitřních věcí archiv materiálů Černošické
Společnosti Letopisecké do bývalých
prostor městské knihovny. Prostor máme
vybavený zatím poskrovnu, ale pro uložení všech nashromážděných věcí to stačí.
V loňském roce jsme bohužel nemohli
uskutečnit plánovanou výstavu, ale naše
2xfoto: archiv ČeSpoLet

2xfoto: archiv MěÚ Černošice

činnost ani za nouzového stavu neutichá.
Například se nedávno Ivanu Látalovi podařilo díky pozornosti jednoho ze sousedů zachránit kroniku a mnohá obrazová
alba bývalé mateřské školy v Husově ulici
(nalezeno u kontejneru). Nyní už máme
bezpečně uloženo právě v našem archivu.
Do kroniky můžete přispět i vy
V současné době mnoho z nás
uvízlých po dlouhé týdny ve svých domovech se pustilo mj. do většího vyklízení, je možné, že narazíte na různé dokumenty, staré noviny, fotografie. Proto
apelujeme na všechny zdejší obyvatele
stálé i přechodné, pokud byste měli jakékoliv materiály z minulosti i přítomnosti našeho města či okolí (cca 5 let a více
staré), rádi je převezmeme, případně
si je naskenujeme či nafotíme a budou
vám v pořádku vráceny.

Neváhejte kontaktovat někoho z členů
(http://bit.ly/CeSpoLet1) nebo na mailové adrese: letopisci@mestocernosice.
cz.
Děkujeme.
za Černošickou
Společnost Letopiseckou
Simona Kysilková
Šnajperková
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Osvald Erasmus Polívka (1859–1931)
V dubnu to bude 90 let, co odešel
v zapomnění významný secesní
architekt.
Motto z jeho deníku: někdo bojuje,
a přece není korunován, bojuje správně.
Již jako dvaadvacetiletý student Pražské polytechniky spolupracoval se svým
profesorem Josefem Zítkem na obnově
Národního divadla po jeho požáru. Od
konce 19. století se úspěšně účastní architektonických soutěží, studuje historii
Prahy, působí v umělecké komisi, která
má zmírnit dopady radikální asanace Starého Města. Z dlouhých cest po Evropě
si přivezl množství skic a akvarelů, které
se mu staly velikou inspirací.
Významné stavby v Praze
Osvald Polívka je autorem pěti desítek
významných budov, a to pouze v Praze. Městská spořitelna v Rytířské ulici,
Obecní dům spolu s A. Balšánkem, Palác Lucerna – fasáda do Vodičkovy ulice,
Dům u Nováků, Beaufortovo nakladatelství v Jungmannově ulici, Zemská banka
na Příkopech, později doplněná dvěma
můstky přes Nekázanku, odkazující na
benátský Most vzdechů. Nová radnice
na Mariánském náměstí, ve Spálené ulici
První česká vzájemná pojišťovna, na Národní třídě dvě krásné secesní budovy:
Nakladatelství F. Topič a Pojišťovna Praha, na Staroměstském náměstí budova
Pražské městské pojišťovny, kde žila

Foto: archiv ZUŠ

-- Původní stav začátkem minulého století --

v podkroví 25 let, než se odstěhovala do
Černošic, F. Plamínková.
Zemanův letohrádek v Černošicích
V roce 1903 navrhl Osvald Polívka Zemanův letohrádek – elegantní stavení ve
veliké zahradě. Dnes zde sídlí Základní
umělecká škola v Černošicích. Není
mnoho takových secesních vil. Autor se
inspiroval světem pohádek, z rostlinné
říše používal motivy lilie, travin a tulipánů.
Asi by ho potěšil Liliovník tulipánokvětý,
mohutný strom pod školou. Nově vysazené smrky už se pomalu vyrovnají těm
malým před novostavbou. Budova oslaví
zanedlouho 120 let a kupodivu je v pří-

Přátelské návštěvy přináší radost i zpestření dne.
Naši dobrovolníci docházejí za seniory do domácnos� i v současném
mimořádném období. Dodržování všech bezpečnostních hygienických
opatření je samozřejmos�.

Rádi byste přihlásili sebe nebo někoho blízkého?
KONTAKT:
Jana Staněk Zelinková
tel: 606 473 583
jana.zelinkova@maltezskapomoc.cz
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Foto: žáci Foto škola vidění

-- Budova ZUŠ dnes --

znivém stavu, mohla dopadnout daleko
hůř. Nejhodnotnější je východního průčelí směrem k Janského ulici, kterého si
všimnete i z projíždějícího vlaku. Při rekonstrukci začátkem tohoto století došlo
k objevení a bohužel opětovnému zazdění secesní výzdoby na fasádě…
Snad se o tom dozvíme více v chystané knize o černošických vilách.
Víra ve význam architektury se zakládá na vědomí, že jsme v dobrém i špatném různí lidé na různých místech, a na
přesvědčení, že úkolem architektury je
poskytnout nám živý obraz toho, jací bychom měli být. / Z deníku O. Polívky /
Čerpáno z textů Dušana Seidla,
pravnuka arch. Polívky.
Ivan Látal

z města a okolí

Z mého koníčka se stal kůň
Z Margarety M. Kabi, kterou mnozí znají jako foodblogerku Bezlepkovou
Margottku, čiší neustále nezdolná energie. Nápady se to v její hlavě jen
hemží. Je autorkou nejen mnoha stovek bezlepkových receptů, ale také
bezkontaktních bojovek pro děti či charitativních projektů pro potřebné.
S přítelem Josefem Linhartem vydali kuchařku Srdcem v kuchyni. Na
Vráži provozují stejnojmenné hokynářství. (na obrázku dole)
XX Jak se nápad otevřít obchůdek
Srdcem v kuchyni zrodil?
Obchod jsme otevřeli loni v červnu, ačkoliv to nebylo v plánu. Měli jsme nasmlouvané kurzy v zahraničí, v resortu
v Pieninách na Slovensku. Po uzavření
hranic jsme vytušili, že kurzy vaření dlouho nebudou. Ale protože jsme měli nasmlouvané firmy, se kterými dlouhodobě
spolupracujeme na receptech a nechtěli
jsme smlouvy rušit, změnili jsme plány
na obchod se speciálními potravinami,
recepty a poradenstvím. Takže jsme propojili příjemné s užitečným.
XX Projektů máte hned několik. Co
bylo na úplném počátku?

Moje nemoc. Zjistila jsem, že mám celiakii. Navíc problémy měli i moji synové,
kteří měli alergie na mléko, ale po letech se to začalo zlepšovat. Teď už jsou
v pořádku, hlavně díky tomu, že se alergenům vyhýbají. Roli hrálo i to, že jsem
kuchařka, mám vystudovanou hotelovou
školu. Vždy jsem milovala hlavně intuitivní
vaření pro rodinu a přátele. Vaření podle
receptur mně tolik nebavilo.
XX Kdy jste se odhodlali jít vlastní
cestou?
Rozhodli za nás vlastně naši fanoušci.
Zpočátku jsem jedla a vařila to, co se
dalo koupit v té době v obchodech, nebo
dle tehdy dostupných bezlepkových reFoto: archiv M. M. Kabi

ceptů. Tápala jsem. I když umíte vařit,
s diagnózou celiakie začínáte úplně od
nuly, protože opravdu nestačí jen vyměnit
mouku. Koupila jsem si kuchařky a začala vařit. Jenže se to nedalo jíst, byla jsem
z toho špatná. Mám ráda jídlo, dobré jídlo. Babička vždy říkala, že kuchařka musí
být mlsná, a to já jsem. Jenže když se
podíváte na složení bezlepkového jídla,
tak se skládá hlavně z cukru, tuků, škrobů, žádný hit. Tím vším dohánějí chuť a je
to zlo. Začala jsem si tedy tvořit vlastní
recepty, doplnila jsem si vzdělání ve výživě. Nové recepty testovala moje rodina,
zachutnaly známým. Recepty jsem začala dávat na internet do skupin o bezlepkových potravinách. Aby mě nemuseli
fanoušci složitě hledat, založila jsem si
na jejich žádosti vlastní skupinu a blog
pod jménem Bezlepková Margottka. Fanoušci mě prosili, zda bych nevydala recepty knižně. Tak vznikla kniha receptů
Srdcem v kuchyni, která se už několikrát
dotiskovala a vznikla díky podpoře a spolupráci celé mé rodiny.
XX Kdo vymyslel název Srdcem v kuchyni?
Kdo s tím z našeho rodinného týmu přišel, už nevím. Bavili jsme se o tom doma,
s dětmi. Navíc hodně názvů už bylo obsazených. No a Bezlepková Margottka?
Jmenuji se Markéta Margareta, ale doma
mi říkají Gréto. To mám nejradši a tohle
je takové spojení. Navíc jsou tam dvě tt
– jako Gott, Bůh. Tehdy jsem netušila, že
budu mít přes 70 000 followerů, to bych
možná vymyslela něco jiného.
XX Odkud Vaši fanoušci jsou?
Nejsou to jenom Češi, jsou opravdu
z celého světa. Kromě zmiňovaných
mám i další stránky jako třeba Fit recepty, různé instagramové účty. Vše je ale
propojené v jeden celek. Se soutěžemi,
charitou, vařením, s naším životem…
XX Jak jste se dostala k charitativní
pomoci?
Charitu jsem začala dělat už dávno, právě díky tomu, že vytvářím recepty. Funguje to tak, že mi domů přijde od firmy
dostatek surovin, z nichž mám vytvořit
nový recept. Kolikrát suroviny zbydou,
a ty potom rozdáváme potřebným. Díky
tomu, jaká je teď situace, je potřebných
více, a tak se pomoc rozrostla a vznikla
spolupráce s facebookovou skupinou
Sousedé od Berounky, kde nám pomohli
zefektivnit pomoc v našem údolí zveřejněním, za což jim moc děkujeme.
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ochutnávám, zavřu oči a vím, co dalšího
přidat, aby to udělalo tu správnou chuťovou vlnu.

4xFoto: archiv M. M. Kabi

XX Vždy jste hned úspěšná?
Jasně, že ne. Začátky byly těžké, teď už
je to fajn.
XX Vybavíte si, kdy jste poprvé vařila?
Asi ve třech letech s mamkou. Máma nás
odmalička nechala patlat se v kuchyni.
Hodně se nám věnovala, měla trpělivost
a myslím, že díky jejímu přístupu, je pro
mě vaření relax, láska a vášeň. Je to alchymie.

-- Účastníci jedné z oblíbených bojovek
pro děti. --

XX Umím si představit, jak tvoří básník, skladatel… Můžete prozradit, jak
ale vzniká takový recept? Kde se inspirujete?
Přijde to najednou. Samo od sebe.
XX To třeba dostanete zadání, že
máte z ingrediencí vytvořit dezert
nebo polévku?
Teď už ne. Firmy vědí, že mě konkrétní
zadání ruší. Takže mi dají jen suroviny.
Celý měsíc třeba netuším, co z toho
bude. Říkám si: A je to pryč. Už to nedávám. Pak se třeba dívám na dokument.
Mám ráda ty o přírodě, která mě inspiruje. Vidím nějaké barvy, nebo třeba listy
na sobě položené… A najednou si něco
představím a už vím, co udělám. Když

XX Máte nějakou statistiku svých receptů, kolik jich už je?
To popravdě vůbec ne. Naposledy, když
se mě na to ptali, bylo jich nějakých 320.
Recepty jsou na blogu, v kuchařce, v e-kuchařkách a v šuplíku. Plánovali jsme
vydat další dvě kuchařky, ale myslíme
si, že teď není vhodná doba. Některé
recepty a tipy dáváme volně ke stažení.
Místo kuchařek chystáme další charitativní projekt. Tentokrát bude propojen
s místními gastro podniky. Výtěžek z tohoto projektu se rozdělí právě mezi ně.

konoční zajíček, že Velikonoce nebudou.
Bylo mi to líto. Stála jsem a přemýšlela,
co by šlo udělat. Pořád mě něco napadá,
pořád vymýšlím nějaké projekty pro lidi,
to je moje hlavní obživa. Přečetla jsem
si tedy, co vše se v době omezení může
a co ne, do toho jsem zasadila projekt
bezkontaktních bojovek. Záměrně jsem
je nedávala na svoje webové stránky, aby
se sem nesjelo moc lidí a vše bylo bezpečné. První byl tedy Velikonoční zajíček, pak následovalo sedm dalších. Teď
bude na řadě další, streamovací.

XX Váš obchod je i vyhledávaným turistickým místem…
Ano, máme vlastní turistickou známku,
mapy s výlety po okolí. Teď budeme mít
i svoje vlastní razítko a turistickou knížku.
Další novinky představíme v pravý čas.

XX Jak bude fungovat?
Půjde o mnohem obsáhlejší a delší projekt, do kterého se budeme snažit zapojit děti, které se věnují literatuře, sportu,
výtvarnému umění a dalším aktivitám.
Napadlo mě to, když jsem si tu povídala s mladými skejťáky, kteří k nám chodí
nakupovat. Jako vždy se děti mohou těšit na spoustu zajímavých cen, vázaných
k tématu. Plán hry a možnosti se veřejnost dozví již brzy.

XX Jste rovněž autorkou několika
bezkontaktních bojovek. Tu první jste
zorganizovala loni na jaře. Jak Vás to
napadlo?
Bojovky děláme spoustu let. Volala jsem
na jaře kamarádce, její dcerka Linda byla
smutná, že kvůli covidu nemůže přijít veli-

XX Jak jsme už zmínili, jste velice aktivní i v charitě. Jaké sbírky aktuálně
pořádáte?
Prioritní je teď sbírka potravin, ale přidružuje se k tomu i sbírka oblečení, protože
spousta lidí má nyní problém, kde a za
co ho koupit. I v těchto dnech se zase
chystáme s kamarádkami připravit balíčky, které pak potřebným rozvážíme. Loni
24. prosince jsme kvůli tomu založili spolek Pomoc od Srdce, z.s.
XX Pro koho je pomoc určena?
Je určena zejména pro maminky samoživitelky z Poberouní, onkologicky nebo
jinak nemocné maminky samoživitelky.
Ale pomáháme i důchodcům, zkrátka
jsme tu pro potřebné.

-- Greta s partnerem na akci spolku Dobré
víly dětem na pomoc dětem z dětských
domovů. -18

XX Jak se vám zájemci ozývají?
Zájemci jsou prověření, dostávají se
k nám přes jiné spolky, sociální nebo

z města a okolí
2xFoto: archiv M. M. Kabi

psychologické pracovníky, nebo na doporučení známých, případně nás osloví
přímo na www.pomocodsrdce.com. Pomohli jsme už několika stovkám lidí včetně dětí.
XX Jste velmi kreativní. Co se Vám
právě teď rodí v hlavě?
Teď se snažíme dotvořit to, co už jede,
aby se to zase posunulo dál. S ministerstvem zdravotnictví jsme spolupracovali
na osvětě celiakie a duševních poruch.
S tím souvisí i vybudování chráněné výrobny, kde budou zaměstnaní hendikepovaní nebo maminky samoživitelky. Vařit
se zde budou obědy pro alergiky a malé
celiaky do škol a školek. Bude zde fungovat i malá školka pro děti zaměstnanců. Chtěli bychom tím pomoci rodičům

a dětem alergikům a diabetikům v Poberouní.
XX Mimochodem, vy jste místní,
z Černošic?
Měli jsme tu chalupu přes 40 let, dole
v Mokropsech. Přítel Josef je místní,
jeho praprababička tu dokonce vlastnila
hokynářství dole v Černoších. Proto i my
máme prodejnu vedenou jako hokynářství, z nostalgie.
Rádi bychom poděkovali městu Černošice za podporu na všech našich akcích
pro děti, stejně tak jako městské policii
za jejich dohled. Také bychom chtěli poděkovat všem, kteří nám pomáháte pomáhat, moc si vás vážíme.
Pavla Nováčková

Slané Velikonoční věnečky
1 vanička pomazánkového másla (250g)
1 sýr Cottage
15 dkg strouhaného sýra Eidam
5 dkg sekaných kopřiv, listového špenátu, pažitky nebo
medvědího česneku
1 vanička polotučného tvarohu
2 vaničky (použijeme tu od tvarohu) špaldové mouky nebo
zelenou bezlepkovou mouku od Adveni
1 špetka soli
na špičku nože kypřící prášek (kvůli pružnosti těsta)
1 špetka soli, ideálně himalájské
1 lžíce oleje
1 vejce na potření těsta

Postup:

• N
 ejprve si připravíme kopřivy nebo špenát, medvědí česnek… Omyjeme, osušíme a nasekáme najemno.
• Cottage a tvaroh dáme do mísy, osolíme a přidáme kypřící
prášek a mouku. Rukou vypracujeme hladké kompaktní
těsto, které zabalíme do folie a necháme ho 20 min. odpočinout v chladu.
• Mezitím, co těsto odpočívá, předehřejeme troubu na 180° -- Přímo pro Černošice a čtenáře Informačních listů vymyslela
a připravíme si 2 kusy pečícího papíru o velikosti plechu,
paní Greta tento recept. -váleček na těsto a olej.
• Na pracovní plochu položíme první pečicí papír, který zlehka potřeme olejem. Na něj dáme těsto, které po povrchu
také zlehka potřeme olejem a těsto přiklopíme druhým papírem. Teď těsto vyválíme mezi dvěma papíry na tloušťku cca
5 mm do tvaru obdélníku. Odstraníme vrchní papír, na těsto rozprostřeme sýr a zvolené byliny a zavineme jako roládu. Tu
rozdělíme na 4 díly a vytvoříme 4 menší věnečky, těsto položíme na plech vystlaný pečicím papírem a věnečky potřeme
rozšlehaným vejcem, rozstříháme na povrchu nůžkami, nebo nařízneme nožem a dáme upéct do trouby do zlatova.
Tip: 5 minut před koncem pečení vyndáme plech z trouby a vložíme do středu každého věnečku nastrouhaný sýr, vyklepneme do něj vejce a dáme dopéct do trouby. V této variantě budete potřebovat ještě 5 dkg sýra a 4 vejce.
Další tipy na Velikonoční pečení a fotopostup najdete na www.srdcemvkuchyni.com, kde si můžete jako dárek zdarma
stáhnout i celý velikonoční e-book.
Veselé Velikonoce a pevné zdraví,
Margaret a Josef, Srdcem v kuchyni
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Vzpomínka na Márinku
Před pár dny nás opustila mokropeská
občanka, paní Marie Novotná, kterou asi
většina z vás znala jako Márinku. Márinka
měla moc ráda děti a věnovala jim celý
svůj život. Velmi často jsme ji s dětmi
potkávali, když jsme šli na procházku.
Márinka byla vždy moc ráda, že nás vidí.
Zastavila se s dětmi, povídala si s nimi,

se všemi se pozdravila, každého pohladila. Děti se s ní rády setkávaly a přinášely
jí radost. Márinku jsme zvali do školky
na různá dětská vystoupení. Ať už před
Vánoci, na den matek a podobně. Děti
každý rok neopomněly pro Márinku vyrobit i vánoční přáníčko a nějaký malý
dáreček.
5xfoto: Petr Kubín

inzerce

!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU !!
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí atd.
Stěhování a doprava.
Tel.:773 484 056
20

Bohužel už Márinku nikdy v Mokropsech nepotkáme. Budeme na ní s láskou
vzpomínat. Márinko, budeš nám chybět!
Kateřina Mandová
Ředitelka Mokropeské školky
www.mokropeskaskolka.cz
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Angličtina se v ZŠ Černošice učí i metodou CLIL
…Jsem ráda, že náš syn je součástí programu CLIL. Ráda bych Vám,
i Vašim lektorkám Kim a Geena,
chtěla touto cestou moc poděkovat
za vaši práci. I v této těžké době jste
to, jako JEDINÉ, zvládly na VELKOU
JEDNIČKU!!!! A to máme srovnání.
Takto náš program CLIL pochválila
jedna z našich maminek. Výuka metodou CLIL byla zahájena ve spolupráci se ZŠ Černošice ve školním roce
2015/16 otevřením pilotního 1. ročníku. Metoda má výrazný mezioborový
charakter, kdy dochází k propojení jazykové výuky a vyučovaného předmětu.

Umožňuje tak osvojování cizího jazyka
a zvoleného předmětu zároveň. Názornou ukázkou výuky CLIL v ZŠ Černošice je integrace angličtiny a prvouky,
kde prvouka je prostředkem k výuce jazyka, přičemž se žák učí používat nově
nabyté vědomosti i v prvouce.
Přihlásit do programu vašeho budoucího prvňáčka je možné společně se zápisem do ZŠ Černošice 8. 4. 2021 od
14 do 19 hodin. Více informací o něm
naleznete na https://www.zscernosice.cz/program-vyuka-metodou-clil/
nebo https://www.klckrystof.cz/clil-v-zs-cernosice-vysoce-uspesny/.

Je pro nás radostí, že můžeme být
součástí dětství vašich dětí. Všem rodičům děkujeme za projevenou důvěru
i za jejich milá slova. Velmi si obojího
vážíme a současně nás to motivuje nepolevit. Rodiče jsou pro nás skutečnými partnery a jejich názory jsou pro nás
důležité.
Pevné zdraví všem!
Za celý tým CLILu podporovaný Anglickou školkou a jazykovou školou
KRYŠTOF
Ivana Blahovcová

PROČ se zapojit do CLILu?
Dozvíte se od našich rodičů
… a ještě bych Vám chtěla poděkovat za hodiny CLIL s Kristou, náš Mikeš si naprosto užívá
její laskavou, soustavnou a nejtrpělivější výuku
a péči. Ona je skvělá!!
Dear, thank you for the evaluation, it was
a pleasure to read it and I will definitely share it directly with Kuba to
give him a new motivation…
…Matyáš nakonec přestupuje na jinou školu, takže s programem
CLIL už bohužel končí. Jsem moc ráda, že byl do programu zapojený, myslím, že se toho naučil opravdu hodně a je to i vaše zásluha,
že úspěšně složil přijímací zkoušky z angličtiny.
Ioanna, many thanks for this very positive feedback. We very
appreciate all your work with the first graders in these difficult times.

Foto: archiv KLC Kryštof

Anabel již nebude pokračovat v ZŠ Černošice příští šk. rok. Podařilo se jí uspět v přijímacím řízení na bilingvní gymnázium Nový
PORG. Myslím, že velkou zásluhu na úspěchu v náročné přijímací
zkoušce z angličtiny měl právě projekt CLIL, kterého se dcera od
počátku účastnila. Ráda bych Vám i Kim a Geeně poděkovala za
vstřícný a zároveň profesionální přístup, dceru hodiny velmi bavily
a během koronové krize jste nám ukázali, že kvalitní výuka jazyka lze
plnohodnotně probíhat i v on-line prostředí.

Mateřské centrum Mraveniště Černošice
Milé maminky, tatínkové a děti,
pomalu se blíží smutné výročí, kdy naše
životy i aktivity začala narušovat přítomnost nového viru. My v Mraveništi bychom si nic nepřáli víc, než se s vámi
opět moci bez obav a zábran každý pátek scházet při společných hrách, písničkách a výtvarném tvoření. Je nám líto
času, který nám utekl, protože obzvlášť
s malými dětmi se jedná o měsíce, které se již nevrátí. Vaše ratolesti se za poslední půlrok pravděpodobně změnily
k nepoznání, a to nemluvím o těch, které

z věku, kdy se chodí s maminkou na básničky, už zcela odrostly.
I ve složení týmu Mraveniště došlo ke
změnám, protože koloběh mateřských
a rodičovských dovolených se nedá zastavit. Na konci minulého roku formálně
ukončila své členství v Mraveništi Dana
Rychlá, kterou si mnozí jistě pamatujete
jako velice schopnou a spolehlivou organizátorku a správkyni finančních záležitostí naší organizace. Chtěli bychom jí
touto cestou za její nezištnou práci pro
Mraveniště poděkovat a popřát hodně

úspěchů v další etapě rodičovství, jakož
i v pracovním životě.
Zároveň bychom rádi oslovili maminky
nové a snad zatím nejisté, nebo v černošické komunitě ještě nezakotvené:
Najděte si nás na facebooku a sledujte
naše stránky. Jakmile nám to situace dovolí, pozveme vás a vaše batolátka opět
k nám na kávu, čaj, popovídání a hlavně
hraní, tvoření a zpívání v přátelském prostředí komunitního centra MaNa.
Za MC Mraveniště
Alžběta Svobodová
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NOVINKY ZE ZUŠky
Ani v pandemii neztrácíme hlavu!
Výtvarný obor ZUŠ Černošice se stejně jako hudební i taneční musí vypořádat s distanční výukou. Výtvarníci, žáci
i učitelé se nevzdávají a každý týden si

dopřávají společné chvíle při online tvorbě, která jede o sto šest. Naučili jsme se
nakreslit hlavu se správnými proporcemi,
malovat zvířata, zobrazovat krajinu. Za
spolupráce rodičů se žáci věnují tématům a technikám navazujícím na současná i historická díla z dějin umění, rozvíjejícím jejich schopnosti a dovednosti.

Tímto chci poděkovat všem rodičům za
snahu a obětavost při tvorbě.
Díla žáků můžete vidět na facebooku
školy nebo na youtube kanále. Pokud
máte zájem, přihlaste své dítě na výtvarný obor. Neztrácíme naději, snad se brzy
uvidíme i offline.
Barbora Šimková Tichá, ZUŠ Černošice

V Mokropeské školce se stále smějeme a hrajeme si
Navzdory tomu, že pandemie řádí a nechce se vzdát, jak bychom si všichni přáli, hrajeme si, poznáváme nové zajímavé
věci a udržujeme dobrou náladu. Snažíme se, abychom zvyklosti v naší školce nemuseli příliš měnit. A těší nás, že se ve
školce stále můžeme setkávat.
Bohužel nemůžeme podnikat vše, na co jsme běžně zvyklí.
Třeba tradiční hravé lyžování na Chotouni, které mají děti tak rády
a už několik let si ho velmi užívají, se zatím konat nemůže. Nebo
škola bruslení na černošickém stadionu, která sotva na podzim
začala, a děti se radovaly z nových ledních dovedností, rychle
skončila. Také výuka plavání se letos nejspíš konat nebude, a to
nás velmi mrzí, protože se tím přeruší několikaletá příjemná tradice. Některé každoroční akce se nám ale zachovat podařilo.
Navzdory situaci jsme s dětmi nazdobili masopustní strom na
Masopustním náměstí, a tím jsme pomohli vytvořit atmosféru pro
letošní netradiční, virtuální podobu tohoto oblíbeného svátku.
Co ještě děláme
Pro děti stále vymýšlíme spoustu zábavných činností. V lednu
a únoru jsme si hráli s pohádkou O jabloňce a dozvěděli se
spoustu zajímavých informací o všech ročních obdobích. Vyrobili jsme krásné jabloňové stromky, na kterých jsme zachytili
to, jak se mění strom v průběhu celého roku ve všech ročních
obdobích. Dětem se opravdu povedly a zdobí školkovou šatnu.
Povídali jsme si nejen o jablíčkách, ale i o různých dalších druzích ovoce a zkoušeli jsme je poznávat podle vzhledu, tvaru,
ale i podle chuti.
Hráli jsme si na letní den s cestou k moři a vším, co k tomu
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patří, jako je opalování, řádění v moři a mlsání zmrzlinových pohárů. Z hravého letního dne jsme rychle skočili do opravdové
zimy a tu si báječně užíváme.
Školková zahrada se proměnila v sochařskou dílnu a sněhové stavby zdobí cestu k naší školce. Také jízda na plastových
lopatách nás baví a náš malý školkový kopeček je rád, že je tak
pěkně využitý.
Zimu máme rádi, ale jaro už také všichni vyhlížíme. Doufáme,
že nastane příznivá doba nejen pro nás v mokropeské školce,
ale pro všechny, kteří se už také těší na jarní slunce, květiny
a zpěv ptáčků. Abychom se radovali ze světa, na který jsme byli
zvyklí, bez hrozby nákazy. Snad už to brzo bude.
Šárka Kazimourová
Učitelka z Mokropeské školky
www.mokropeskaskolka.cz
-- Masopustní strom nazdobily děti i letos. -Foto: archiv MŠ Topolská
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Pozvánka na společné putování
Máme v plánu poznat svět. Celý rok neomezeně cestujeme do
nových, neznámých zemí, těšíme se na dobrodružství v džungli
i v horách, v poušti i na mořích.
Putování začalo doma, v Černošicích. Pak jsem se vydali
k našim nejbližším evropským sousedům. Navštívili jsme Slovensko, Polsko, Rakousko, Německo a dál také Belgii a Itálii.
Ale táhlo nás to dál za velikou louži. Lodí jsme pluli do Ameriky
za původními obyvateli, zvířaty i přírodou.
Zdrželi jsme se však jen krátce, v lednu už nás k sobě lákala
veliká Asie. Nejvyšší hora světa, nejlidnatější země, nejvodnatější řeka a další nej. V Číně jsme ochutnali tradiční jídlo, v Indii
koření a v Japonsku sushi. Stali jsme se na chvíli horolezcem,
jogínem, zápasníkem sumo nebo gejšou. Dozvěděli jsme se,
jak vypadá rododendron, co je katana nebo bindi.
Počkáme na správnou chvíli a dlouhým klokaním skokem
přeskočíme do Austrálie, kde nás čekají další úžasné zážitky
a dobrodružství. A až bude i tady u nás větší teplo, zamíříme
do Afriky mezi opice, lvy, slony a žirafy. Přitom všem si budeme
hrát, zpívat, cvičit, tvořit, radovat se a smát.

Jarní jógové
probuzení
Jaro už klepe na dveře, přišel ten pravý
čas na každodenní ranní dynamickou
rozcvičku v podobě pozdravu Slunci.
Zkuste se naučit tuto jednoduchou sestavu, kterou se krásně protáhnete, rozproudíte krev a naladíte se na nový den! 😊
Pozdrav Slunci
•	po celou dobu cvičení udržujte hluboký a klidný dech, mezi jednotlivými koly
si můžete odpočinout – 2-3 nádechy
a výdechy)
•	jednotlivé pozice na sebe plynule navazují, provádějte je v souladu se svým
dechem
•	pravidelně střídejte levou a pravou
nohu (1 kolo)
•	nejlepší je cvičit sestavu 6–12x, zabere Vám to 10-12 minut
1)
- postavte se čelem
k oknu a čelem ke Slunci
do pozice hory – rovný
uvolněný stoj
- ruce spojte dlaněmi na
sebe a posuňte je před
hrudník - namaste
- s nádechem vytáhněte
ruce do vzpažení dlaněmi dopředu, lehce zakloňte hlavu a horní část trupu (hlava zůstává mezi pažemi)

Přijďte se za námi do školky podívat a cestovat spolu s námi
pomocí virtuální prohlídky na webových stránkách.
kolektiv MŠ Husova
Foto: archiv MŠ Husova

2)
- s výdechem se pomalu
předklánějte až do hlubokého předklonu, zachovejte rovná záda, břicho přitahujte ke stehnům, hrudník
ke kolenům
- nohy zůstávají protažené, ale bez napětí
(lze je případně lehce pokrčit)

6)
- s nádechem pusťte pánev na podložku
a přejděte do pozice
kobry – vzepřete se na
pažích, lehce zakloňte
hlavu a podsaďte pánev, nohy jsou na
nártech
- otevřete hrudník a dívejte se nahoru

3)
- s nádechem vytáhněte
trup do rovného předklonu, ruce lehce opřete
o stehna, břicho přitahujte k páteři, hlava zůstává
v protažení

7)
- s výdechem přetočte
nohy zpátky na prsty,
vytáhněte pánev nahoru
do pozice psa

4)
- s výdechem položte dlaně na podložku,
odstupte
nejprve levou a pak
pravou nohou do vzporu ležmo, lokty
lehce pokrčte a vytočte loketními jamkami proti sobě, břicho zůstává přitažené
k páteři, hlava je v protažení
- lehce zatlačte do pat, v pozici se nadechněte
5)
- s výdechem přejděte do pozice
housenky – o podložku se opřete
bradou, dlaněmi, hrudníkem, koleny
a prsty nohou, pánev je nad zemí

8)
- s nádechem vykročte levou nohou a posuňte ji co
nejblíže k pažím, přisuňte
i pravou nohu, zároveň od
nohou oddalte trup a paže
lehce opřete o bérce
9)
- s výdechem přejděte do hlubokého
ohnutého předklonu, rukama obejměte
kotníky, hlavu nechte uvolněnou
10)
- přitáhněte bradu do krční jamky a s nádechem se pomalu vytáhněte zpět do stoje, zhluboka vydechněte
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Krátké zprávy
ze základní školy
• odstartovali jsme druhé pololetí školního roku 2020/2021
• sněhová nadílka potěšila především
děti ze školní družiny
• školní knihovna zahájila zkušební provoz v době distanční výuky (přesné informace o fungování naleznete na webu
www.zscernosice.cz v sekci Knihovna)
• distanční výuka běží dál – v 5.B tvořili
lapbook, v 5.C fotili krmítka, 4.B dokonce online cestovala
• i letos proběhlo školní kolo olympiády
v anglickém jazyce – tentokrát samozřejmě online, do okresního postoupili Anna
Krausová ze 7. C a Robin Kutina z 8. C
– GRATULUJEME!
• školní družina objevovala (pod vedením pana učitele Svobody), jak vypadá
svět pod stereoskopem
• deváťáci i někteří sedmáci a páťáci dostali přihlášky na střední školy, držíme jim
palce
• zemřela paní učitelka Márinka Novotná, která se svým dlouholetým působením zapsala nejen do historie naší školy,
celého města, ale jistě i do srdcí mnoha
svých žáčků
Michaela Šlesingerová,
tisková mluvčí školy

4.B cestuje online do Polska
Dnes jsme uskutečnili třetí výlet, a to
do Polska. Polsko má s námi velmi spjatou historii. Nasedli jsme do mezinárodního vlaku v Bohumíně, prozkoumali jsme

-- Druháčci na masopustní vycházce -24

4x Foto: archiv ZŠ Černošice

-- Šimonův tropický pás (5.B) --

mapu a rozhodli se, že naší první zastávkou bude Krakow. Tam jsme se dozvěděli, že Krak je vlastně Krok, a poslechli
si legendu o založení města. O přestávce jsme si odpočinuli u příběhu Bolka
a Lolka, známých postaviček uličnických
kluků. Dalším cílem naší cesty bylo město Wroclaw (Vratislava), pojmenované po
našem králi Vratislavu I. Prohlédli jsme si
památky města s bohatou historií. Na závěr našeho putování jsme si zahráli soutěž, ve které zjišťujeme co nejvíce údajů
o našich významných panovnících.
Těšíme se na další výlet, tentokrát do
Paříže.
Hana Brožová, pedagog

Sněhuláci pro Afriku
Naše škola se rozhodla zapojit do
9. ročníku projektu Sněhuláci pro
Afriku, jehož cílem je pomoci dětem
v Africe dostat se ke vzdělání. Akci organizuje nezisková organizace Kola pro
Afriku, obecně prospěšná společnost,
ve spolupráci s Gymnáziem, Ostrava-Hrabůvka, p.o.
Cílem této akce v celorepublikovém
rozsahu, která proběhne v závislosti na
sněhových podmínkách, je postavit co
nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci organizaci Kola pro Afriku spočívá
v tom, že se bude vybírat dobrovolné
startovné za sněhuláky.
Seznam zapojených škol a bližší informace můžete nalézt na stránkách www.
snehulaciproafriku.cz Příspěvek investovaný do sněhuláka, při jehož stavbě se
vaše děti pobaví, utuží se v nich sociální
cítění a snad i pocítí, že se zapojily do
něčeho prospěšného, pomůže dobré
věci. Navíc stavba sněhuláků proběhne
i formou soutěže o nejoriginálnějšího
sněhuláka.
Příspěvek je samozřejmě dobrovolný. Pokud byste chtěli přispět jakoukoliv částkou, zasílejte na školní účet 390
766 369/0800, variabilní symbol 8888,
do poznámky napište SNĚHULÁCI.
Naše třída 2.E již v lednu postavila prv-

-- Jak vypadá svět pod stereoskopem, si
vyzkoušely děti ze školní družiny --

ního sněhuláka. Celá akce bude probíhat minimálně do konce února.
Drahomíra Kocourková, vychovatelka ŠD

Masopust ve druhých třídách
Ve druhých třídách naší školy probíhala
celý týden masopustní veselice.
Masopustní veselice veselá je převelice.
Lidé vodí po vesnici medvěda i medvědici.
Tancuj, tancuj medvěde, karneval se
povede.

Druháčci už vědí, kdy se slaví masopust, jaké jsou tradiční masky i pochutiny. Proběhla i mrazivá procházka na
místní Masopustní náměstí, kde je výstava fotografií z předešlých ročníků masopustního průvodu. Žáci se naučili nové
básničky, které zarecitovali paní zástupkyni i panu vrátnému. Od paní knihovnice
se dozvěděli o pranostikách. Nejvíce se
líbila tato: Masopust na mrazu – někdo
přijde k úrazu. Oslavy se vydařily.
Hana Bílová & Tereza Povýšilová,
pedagožky

-- Sněhulák pro Afriku od 2.E --

z města a okolí

Zprávy
ze Sokola

Procházky místo cvičení

Foto: pí Jirásková

Obor všestrannosti Sokola Černošice
se stále snaží zůstat v kontaktu se svými nejmladšími cvičenci a místo cvičení
nabízí od nového roku tematické proCVIČENÍ PRO DĚTI 2019/2020
cházky, které mohou rodiče s dětmi
Dobytí
Severního pólu
začínáme
9. 9. 2019 absolvovat kdykoliv během týdne. Při
více na
www.sokolcernosice.cz
Tradiční
lednová
akce pro rodiče s dět- svých procházkách poznávají přírodní
mi seCvičení
konala
víkendu
23.–24.
ledna.
krásy naší
obce. Děti se mohly například
podovedením
zkušených,
odborně
vyškolených
trenérů
Z důvodu coronavirových opatření byla vydat k řece za bobry nebo vystoupit na
CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI (RD)
připravena
formou
bojovky
v lese s cílem nejvyšší místo Černošic – kopec Babka
 pro
děti od 2 do
5 let
 cvičení hravou formou v tělocvičně a na zahradě Sokola
dobýt vyznačený
Severní
pól, (míče,
zapíchnout
(364m).
Všechny
vycházky najdete na
 cvičíme s různými
pomůckami
padák, obruče, balanční
kameny,
atd.)
 první seznámení s nářadím (kruhy, lavičky, žebřiny, atd.)
zde vlajku
a
vyfotit
se.
Rodiny
s
dětmi
webu
či
facebooku
Sokola.
 RD 2-4 roky: ÚT 9-10h, RD 3-5 let: ÚT 15.30-16.30h
měly možnost vyrazit kdykoliv během
Petra Frydlová
SPORTOVKY PRO PŘEDŠKOLÁKY + 1.třída
víkendua pro
splnit
úkolů
pro polárníky.
děti ve 15
věku od
5 do 8 let
Sokol Černošice
 základy atletiky, gymnastiky, všestranný pohybový rozvoj
Komu se
podařilo dojít až do cíle, mohl
 míčové a jiné pohybové hry

17-18h, ÚT 16.30–17.30h,
ST 16:30-17:30
si přijít proPOodměnu.
Akci provázela
soutěž naATLETICKÁ
facebooku
Sokola o nejlepší vlajku
PŘÍPRAVKA
 pro děti od 5 do 6 let
(viz foto).
Gratulujeme všem odvážným
 osvojení základních pohybových dovedností hravou formou
 BĚHEJ,
SKÁKEJ,
HÁZEJ RÁD ...ATLETEM
SE MŮŽEŠ STÁT!
polárníkům,
které
nezaskočilo
nepříznivé
 ČT 17-18h
počasí a vydali se vstříc ledovému dobPOHYBOVKY PRO ŠKOLAČKY
rodružství.
 pro dívky od 6 do 11 let
 základy atletiky, základy gymnastiky, všestranné cvičení
 míčové a jiné pohybové hry, švihadla, základy aerobiku
 ST 17.30-18:30h Foto: pí Fontanová

STOLNÍ TENIS







pro děti ve věku od 8 do 18 let
základy stolního tenisu, následná průprava ke zlepšování hry
pravidelně pořádáme turnaje pro členy sokola
talentovaní hráči se mohou zařadit na soupisku TJ Sokol Černošice a hrát soutěž
ÚT: 17.30-19.30h, PÁ: 18.30-19.30h, SO: 9-11h

GYMNASTIKA





MLADŠÍ: pro děti od 7 let, příprava na závody
ÚT: 16-18h, PÁ 14-15h, 15-16.30h
STARŠÍ: pro děti od 11 let, pokročilí závodníci
PO: 18-20h, ÚT: 18-20h, PÁ 16.30-18.30h

Foto: pí Jirásková

Foto: pí Jirásková

Mifun vyhlíží jaro a bude slavit narozeniny!
Není asi třeba příliš popisovat, jak se i všichni v Mifunu těší na
rozvolnění epidemických opatření a na to, až se budou moci
opět naživo scházet a společně si zazpívat.
Minulý rok byla činnost sboru omezena situací kolem pandemie Covid-19. Bezprostředně po zavedení prvních opatření
se sbor přesunul do online prostoru. Ihned po rozvolnění v polovině května začal sbor znovu zkoušet živě. Namísto přibližně
dvaceti plánovaných vystoupení jich sbor v roce 2020 absolvoval jen deset – v Černošicích to byl Mokropeský masopust,
velký závěrečný koncert v amfiteátru a koncert na festivalu Jazz
Černošice. Během léta se pak členové sboru vystřídali na souFoto: archiv Mifun

středěních. V září začal sbor opět živě zkoušet a absolvoval
hned dva speciální víkendové workshopy a dvě vystoupení. Od
října se ale musel znovu přizpůsobit situaci a přejít dočasně na
online zkoušky, které probíhají 7x týdně na platformě ZOOM.
Letos slaví dětský sbor Mifun své 10. narozeniny v Černošicích. V jubilejní sezóně by rád zrealizoval několik dlouhodobě plánovaných projektů. Chce vydat zpěvníky s oblíbenými
sborovými písničkami, natočit videoklip, nastudovat a provést
operu Kominíček od Benjamina Brittena a uspořádat slavnostní koncert ke svému desátému výročí. V létě sbor absolvuje
tři týdenní turnusy soustředění na Broumovsku, kde se vystřídá většina členů sboru Mifun. Sbor v tomto roce také plánuje
uskutečnit další projekty, které kvůli pandemické situaci nebylo
možné zrealizovat v roce 2020, např. letní festival zaměřený na
dílo L. Janáčka, adventní koncert v Betlémské kapli a koncertní
zájezd do Slovinska.
Navzdory těžkostem, které nás nyní všechny provází, věříme,
že tato situace už nebude trvat dlouho a opět se budeme potkávat na našich koncertech.
Jiří Polívka, sbormistr
-- Svět v normálních časech -25
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Sportovní vyžití:
Jak dopadají současná nařízení vlády na mládež
Již rok intenzivně Česká republika bojuje
s pandemií způsobenou virem Covid-19,
jež postihuje všechny věkové kategorie
lidí. My se však nyní zaměříme na mládež.
Připravila jsem několik otázek týkajících se dopadů nařízení vlády omezujících sportovní vyžití na mládež a položila
je šesti představitelům sportovního vyžití
v Černošicích. Nad problematikou se tak
zamýšlí
• Martin Vodička, trenér florbalového
oddílu SK Alien Nation Černošice
a zástupce ředitelky ZŠ Černošice pro
sportovní činnost a IT podporu
• Jan Manda, sekretář oddílu a fotbalový
trenér SK KAZÍN – Dolní mokropsy, z.s.
• Martin Jůzek, předseda výkonného
výboru a ředitel hokejového oddílu SK
Černošice, z.s.
• Tomáš Vodička, předseda a trenér atletického oddílu ASK Dipoli, z.s.
• Nikola Volfová, majitelka a instruktorka
Nikischool, školy in-line bruslení
• Dana Pánková, starostka TJ Sokol
Černošice a cvičitelka
Kromě postřehů nabízí oslovení sportovně činní v Černošicích v závěru rozhovorů alternativní možnosti dosavadního
sportovního vyžití, jež současné těžké
podmínky dovolují, a odtajňují své neutuchající plány, jež by mohly být světlem
v tunelu.
Za spolupráci všem zúčastněným
mnohokrát děkuji a přeji jak jim, tak mládeži a všem ostatním pevné zdraví, vůli
a motivaci jít dál a vydržet.
Barbora Malá, Komise pro spolkovou
činnost

XX 1. Jaké dopady má podle Vás
současné dlouhodobé vládní omezení sportovního vyžití na mládež?
• Martin Vodička: Slovo tragické je nejvýstižnější. Opatření nejvíce zasahují rozvoj dětí a mládeže. Mnoho sportovních
aktivit je vzhledem k opatřením v rozkladu, krachu či nečinnosti. Děti nemají
dostatek pohybu a nemohou se věnovat
sportům, které je baví.
• Jan Manda: Osobně si myslím, že
v tuto dobu hlavně záleží na rodičích
a jejich ochotě a z velké části především
časových možnostech (někdo absolutně
nestíhá skloubit on-line výuku, zaměst26

Foto: archiv B. Malé

-- Atletický ovál je sportoviště, které je využívané nepřetržitě i celou zimu. Samozřejmě
za dodržení nutných opatření. --

nání atd.) vyplnit individuálním sportováním. Faktem ale je, že pravidelný trénink
a soutěže samozřejmě nic nenahradí.
Sám na svých dětech vidím, že pokud by
jim člověk nešel příkladem, případně je
nevyslal ven alespoň běhat nebo posilovat, tak by neslezly z gauče ….
Hlavní problém vidím i v postupné apatii a také ve shlukování ve skupinách, které se vlastně nudí a potulují se bezcílně
městem. I když i to je nakonec možná ta
lepší varianta. Vím i o případech, kdy děti
prakticky nevyjdou ven. Ale to jsme znovu u toho, co jsem již zmiňoval, u ochoty
a časových možností rodičů. Zimu nějak
vydržíme, ale pokud by omezení pokračovala dále, obávám se, že někteří se
rozhodnou, že je vlastně sportovat pravidelně nebaví.
• Martin Jůzek: Dlouhodobá absence
pohybové aktivity stejně jako nedostatek sociálních kontaktů má na mládež
nesporně velmi negativní vliv. Největší
škody působí současná situace u dětí
od 7 do 11 let. V tomto období, které je
označováno jako „zlatý věk motoriky“, se
u dětí vlivem pravidelného tréninku přirozeně a snadno rozvíjejí pohybové dovednosti a obratnost. To platí nejenom pro
organizovaný sport, ale i pro tělesnou
výchovu ve škole.
• Tomáš Vodička: Současná omezení
sportovního vyžití mají bezesporu negativní vliv na psychickou i fyzickou stránku
dětí, stejně jako absence dětí ve škole
– v tomto případě ještě nemluvě o fatálním dopadu na vzdělání. Děti jsou ještě

více připoutány ke svým mobilům a počítačům a absence sociálního kontaktu
i potřeba vídat se s kamarády alespoň při
sportu byla o to více utlumena.
Nedostatečné fyzické vyžití a nabírání
přebytečných kil, to už je oproti psychickému dopadu v podstatě „malicherným“
důsledkem současného nařízení. Ač
mají děti mnohem více volného času, jen
málokteré dítě je schopné v sobě najít
dostatek motivace, aby samo šlo běhat
nebo si zacvičit.
• Nikola Volfová: Délka současného
vládního nařízení se zcela jistě projeví na
mládeži, která se pohybuje pod hranicí
profesionální sportovní úrovně. Dopad
u dětí, u kterých došlo k pozastavení tréninků a kondiční přípravy se ukáže nejen
na tempu jejich progresu. Jako další,
a to mnohem závažnější problém především u malých dětí je ztráta prostředí
a příležitostí k socializaci, což má vliv na
emoční vývoj dítěte.
Je obrovská ironie, že se stále všichni
snažíme dostat děti od počítače, ven na
čerstvý vzduch a za sportem. A teď nás
doba nutí dělat pravý opak.
• Dana Pánková: Určitě obrovské. Již
v předkoronavirové době měla spousta
dětí málo pohybu. Zavřením sportovišť
a omezováním shromažďování se pro
mnoho lidí naprosto uzavřela možnost
sportování. Mnozí nemají zafixovaný návyk pravidelného pohybu, a když nemohou na svá cvičení a tréninky, nedokážou
je samostatně nahradit. Je všeobecně
známé, že pohyb a společné setkávání

z města a okolí
má pozitivní účinky na naši psychickou
stránku. A určitá nepohoda a „nenálada“
často vede k pasivitě. A ta zvyšuje nedostatek pohybu. Online výuka a delší doba
strávená u počítače, spojená s nedostatkem pohybu, přináší i různé zdravotní obtíže, jako jsou bolesti zad a vadné držení
těla u čím dál většího počtu dětí a mládeže. Ale pozoruji i pozitivní trend, mnohem
víc lidí chodí na procházky a hledá nějakou alternativu sportu venku, a přitom
možná poprvé objevuje výhody bydlení
v Černošicích, uprostřed krásné přírody
s řekou, lesem a kopci „hned za plotem“.
XX 2. Hledali jste náhradní alternativy, jak zůstat v kontaktu a aktivní?
Proč? Případně jaké?
• Martin Vodička: Ano, několikrát jsme
projednávali alternativní náplň tréninků.
Naše zaměření je na dětské kategorie
a mládež. U těchto věkových kategorií
platí, že děti navštěvující florbal mají často
i sportovní aktivity v jiných oddílech, které
lze provozovat ve venkovních prostorách.
Pokud bychom zavedli venkovní tréninky,
které by byly jistě přínosem pro jejich fyzický stav, tak se ale bude jejich aktivní
náplň prolínat s obsahem jiných sportovních oddílů. Naší snahou není určitě soupeřit o počty členů. Děti navštěvují florbal
kvůli jeho náplni – kolektivnímu zaměření,
aktivnímu pohybu s florbalovou holí a míčkem včetně střelby branek:-). Proto doufáme, že až se situace změní, tak se opět
k tomuto sportu vrátí.
• Jan Manda: Ano. Vzhledem k tomu,
že fotbal je kolektivní hra, tak s míčem
na hřišti (v halách) nemůžeme trénovat
vůbec. Každý trenér jednotlivých kategorií tedy pravidelně zasílá tréninkový plán
(posilování, cvičení a běh), aby byla zajištěna alespoň pohybová aktivita. Běh
lze snadno kontrolovat v nejrůznějších
aplikacích, takže kluci alespoň soutěží,
kdo je na tom průběžně lépe. U ostatního spoléháme na poctivost.
• Martin Jůzek: V rámci možností daných vládními opatřeními jsme na podzim organizovali venkovní aktivity včetně
bruslení na otevřeném kluzišti v Dobříši.
V současné době mohou děti sportovat
v počtu 2+ trenér, a to je v našich podmínkách nereálné.
Trenéři jsou ale s dětmi v kontaktu,
připravují jim plán cvičení, ale ta situace
trvá již příliš dlouho a lední hokej nebo
kopaná se nedají trénovat on-line. Zde je
potřeba ocenit aktivitu některých rodičů,
kteří se dětem věnují individuálně, anebo
v malých skupinách.

• Tomáš Vodička: Od začátku všech
omezení jsme hned hledali možnosti,
aby s námi sportovci byli v nepřetržitém
kontaktu a aktivně sportovali. Motivujeme je tréninkovými plány, online tréninky,
pravidelnými kontakty na sociálních sítích a vždy jsme se snažili, pokud možno
ihned, najít řešení, jak trénovat osobně
i při vládních opatřeních.
Sportujeme na venkovních sportovištích v Černošicích a Dobřichovicích
i v případě PSA 5. Jen jsme museli „vymazlit“ rezervační systém na tréninky ve
dvojicích, což v podstatě byla maličkost.
A jak jsme zjistili, zájem ze strany rodičů
o tréninky i v době nejpřísnějších vládních opatření je velký. Proto se snažíme
zapojit co nejvíce trenérů, přitom ovšem
dbáme na všechna opatření – dostatečné rozestupy apod.
Co tedy pro sportovce děláme v této
době? Individuální tréninky nebo tréninky
po dvojicích; online tréninky; tréninkový
plán; tréninková videa a komunikujeme
s našimi sportovci také na sociálních sítích.
• Nikola Volfová: Po příchodu nařízení
omezujícím počet osob jsme se soustředili převážně na individuální lekce, při
nichž jsme dodržovali hygienická nařízení (jako dostatečný odstup, během
lekce mít zakrytá ústa i nos). To vše při
výuce na in-line bruslích není až takový
problém. Také jsme uskutečnili pár jednodenních táborů na popud rodičů, kteří
dali dohromady malou skupinku dětí,
které se již znaly, i zde jsme dodržovali bezpečnostní opatření jako například
kontrolní měření teploty při nástupu, časté mytí rukou a udržování odstupu od lidí
mimo náš kolektiv.
• Dana Pánková: Hledali a stále hledáme a snažíme se přijít s dalšími nápady
a zůstat s našimi cvičenci v kontaktu zejména prostřednictvím emailu nebo sociálních sítí.
Velkou část našich cvičenců tvoří
předškolní děti, pro které připravujeme
individuální venkovní hry ve formě bojovek nebo tematických výletů. Podařilo
se nám zorganizovat i několik tradičních
akcí jako je Drakiáda, Mikulášská nadílka, Vánoční setkání seniorů, Severní pól,
i když trochu jinak, tak, aby byla dodržena vládní nařízení.
Další možností jsou individuální formy
venkovního cvičení nebo domácího tréninku. Během února probíhá sokolská
turistická výzva, která má motivovat ke
každodenní chůzi. Původně měla být za-

měřena na seniory, ale rozhodli jsme se
ji rozšířit pro všechny.
Zvažovali jsme i online cvičení nebo videa cvičebních hodin, ale nakonec jsme
od toho ustoupili, protože si myslíme, že
„online“ aktivit mají všichni, zejména děti
a mládež dostatek. Důležitou součástí
cvičení je vzájemné setkávání, spolupráce a respekt ke druhému, a to bohužel
online cvičením nejde nahradit. Jako
návodu pro cvičení a pohyb využíváme
naše krátká inspirativní videa nebo videa
České obce sokolské.
XX 3. Poznamená současná situace provozování Vašich sportovních
aktivit do budoucna a jak?
• Martin Vodička: V Černošicích je velké množství sportovních oddílů a v běžném režimu je přirozené, že si oddíly
různých sportovních odvětví v rámci docházky na tréninky či nominace na utkání
vycházejí vstříc. Doufám, že až se opatření uvolní, tak tato spolupráce a tolerance bude pokračovat. Obnovení činnosti
oddílu nebude problém, jen osobně očekávám pokles členské základny:-(.
• Jan Manda: Doufáme, že nepoznamená. Máme relativně stálou základnu mládeže v jednotlivých kategoriích,
všechny fotbal baví. Jediný problém vidím v tom, že bude delší dobu trvat, než
si kluci zvyknou na pravidelný režim, natrénují, a hlavně přepnou z módu apatie
do koncentrace a nadšení.
• Martin Jůzek: Ten dopad se projeví ve dvou rovinách. Jednak se zastavil
příchod nových dětí a dá se očekávat,
že ročníky 2014 a 2015 budou slabší.
Některé děti zleniví a bude velmi obtížné
je po uvolnění vládních opatření znovu
nastartovat a přimět k pravidelnému tréninku.
Druhým problémem je bezprecedentní výpadek příjmů, a to především
z komerčního pronájmu ledové plochy.
Současná situace nám jasně ukázala,
že nedostatečné financování sportu
a nekoncepční rozdělování financí jednotlivým sportovním organizacím mohou
vést k nenávratným škodám. Doufejme
jenom, že Národní sportovní agentura
začne pracovat tak, jak slíbila, a že se situace ohledně financování zlepší. Velkou
pomocí by měla být v budoucnu i podpora města Černošice, o které v současné
době jednáme.
• Tomáš Vodička: Současná situace
omezuje všechny kluby a všechny spor-
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z města a okolí
tovce. Myslíme si ale, že do budoucna,
až skončí veškerá opatření, klub příliš
ovlivněn nebude a vše se vrátí do normálu. Pár dětí pravděpodobně skončí, protože zjistí, že jednodušší je být na mobilu
a nezapotit se. Věříme ale, že vážnější
dopady na provozování našich sportovních aktivit tato situace mít nebude.
• Nikola Volfová: Současná situace nás
nově nutí ke zvýšené obezřetnosti, a hlavně flexibilitě během organizování příměstských táboru a sportovních akcí. Stále
musíme být připraveni, že zítra může být
vše jinak. Abychom našim klientům vyhověli a poskytli jim službu, jakou očekávají, snažíme se mít vždy připravená zadní
vrátka, abychom vše společně zvládli.
• Dana Pánková: Určitě se to nějak
projeví. Snažíme se připravit na fungování cvičení při různých omezeních. Vybudovali jsme částečné osvětlení zahrady
sokolovny pro venkovní cvičení menších
skupin. Výhodou nedávno provedené
rekonstrukce naší sokolovny je, že máme
dvě plnohodnotné tělocvičny, kde ve stejnou dobu mohou cvičit menší skupiny.
Samozřejmě to klade nároky na trenéry.
Samozřejmě, že současná situace
bude mít také finanční dopad. Projevil
se poklesem příjmů z členských a oddílových příspěvků a příjmů z pronájmů
sokolovny. Sokolovnu během roku využívá spousta dalších subjektů. Uzavřením
sokolovny přišli o možnost provozování
svých aktivit (často i své živnosti), proto
jsme se rozhodli vyjít jim vstříc a snížit nájemné za dobu, kdy sokolovnu nemohli
užívat.

XX 4. Co plánujete, připravujete?
• Martin Vodička: V současném stavu
je těžké něco plánovat. Pokud se nezmění systém vládních nařízení, tak některé vnitřní sporty prostě nebudou existovat. Pro dětské kategorie platí, že dle
systému PES je potřeba mít stupeň 2.
Ve stupni 4 a 5 nelze dětské kategorie
provozovat a stupeň 3 je totální nesmysl
z hlediska zdravotního, organizačního
a finančního.
• Jan Manda: Ze sportovních aktivit
v tuto chvíli nic. Čekáme na vývoj situace, protože nás v případě rozvolnění
čeká dohrání podzimní části soutěže
a teprve poté rozehrání jara. Společně
s kolegy z vedení doháníme administrativu, která neustále narůstá. V tomto případě se dá říct, že vše špatné je
pro něco dobré. Alespoň se to dá dělat průběžně, ve volných chvílích, a ne
hekticky mezi tréninky, zápasy a civilním
zaměstnáním.
• Martin Jůzek: Pokud vládní nařízení
umožní sportování ve vnitřních prostorách více osobám nebo týmům, jsme
připraveni obnovit provoz ledové plochy
i v jarních měsících. Například duben až
květen. Letní příprava v květnu a červnu
by mohla probíhat i v menších skupinách na venkovních sportovištích. Dále
zvažujeme zahájit novou sezonu již na
počátku srpna, aby naši hráči dohnali
trénink, o který v současné chvíli přicházejí. V každém případě se budeme prioritně věnovat náboru nových dětí.
• Tomáš Vodička: Máme naplánovaná
soustředění (již teď jsou některá plná)
a přidali jsme i sportovně-relaxační poFoto: archiv B. Malé

-- Hala Věry Čáslavské zeje už dlouhé měsíce prázdnotou. -28

byt pro dospělé hobby sportovce, kterých v době „kovidové“ hodně přibylo,
což je super. Věříme, že na jaře se budou konat závody, proto na ně sportovce stále připravujeme. Chceme, aby zůstali v dobré kondici. Jsme připraveni se
vypořádat s případnými dalšími „kovidovými“ nařízeními vůči sportovním aktivitám. Bereme to v podstatě vždy už jako
„výzvu“, jak se s aktuální situací naučit
pracovat.
• Nikola Volfová: Na letošní letní prázdniny připravujeme nově multi-sportovní
tábor, kde s dětmi doženeme všechen
ten zanedbaný pohyb a rozhýbeme tělo
ztuhlé od vysedávání před počítačem
při distanční výuce. Tábor bude rozdělen na pět velkých sportovních skupin,
kterým se budeme v průběhu týdne věnovat: Míčové sporty, raketové sporty,
atletika, fotbal a poslední den se děti
mohou těšit na netradiční sporty.
• Dana Pánková: Co nejdříve obnovit
cvičení, dále se pokoušet nahrazovat
přerušení pravidelného cvičení alternativními způsoby (individuální akce, hry, výlety). Po rozvolnění opatření organizovat
jednorázové cvičební akce a prázdninový
provoz. Jsme částečně limitováni možnostmi cvičitelů, kteří vedou cvičení ve
svém volném čase mimo pracovní povinnosti, a nahrazování hodin a prázdninový
provoz na ně klade další nároky. Zvažujeme převedení části letošních oddílových
příspěvků na příští školní rok.
XX 5. Máte nějaké poselství na závěr? Motivaci?
• Martin Vodička: Jako všichni ostatní
si přeji zlepšení současného stavu, protože je zasaženo zdravotnictví, školství,
kultura, sporty, podnikání, služby atd.
Nejvíce tímto stavem trpí rodiny s dětmi.
Jelikož současnou situaci vidím ze čtyř
různých úhlů pohledu, tak se nechci vyjadřovat k opatřením, protože by to bylo
velmi dlouhé. Ale osobně mám jen dvě
přání. Návrat všech dětí do škol a umožnění sportovních aktivit pro ně. Chybí mi
celá „florbalová rodina“...
• Jan Manda: Hlavně se nenechat otrávit, odpočívat a nabírat síly, protože až se
bude zase sportovat, tak to bude mazec.
• Martin Jůzek: Nejsme jedinou generací, která prochází těžkým obdobím.
Doufejme v brzké zlepšení situace a připravme se na práci, která nás čeká, až
se vrátíme k normálnímu životu. Buďme
ohleduplní k ostatním lidem a nemysleme pouze na sebe. Nejen organizovaný,

z města a okolí
ale i individuální sport je dobrou cestou.
I v dnešní době platí „Tyršovské“ heslo:
„Ve zdravém těle zdravý duch“.
• Tomáš Vodička: Nevzdávejme se
sportovních aktivit, je to skutečně obrovsky důležité pro naši psychickou pohodu.
Snažme se děti motivovat svým vlastním
příkladem. Můžeme díky společnému
sportování najít i cestu k sobě navzájem,
což platí zejména o pubertálním období
dětí, kdy rodiče jen těžko hledají společnou řeč se svými ratolestmi. Sport vám
v tom může být nápomocen. Poselství
posíláme i všem trenérům a organizáto-

rům akcí. Je pro nás nyní obrovský složité něco plánovat a organizovat, protože
většina z nás již ztrácí motivaci. Pojďme
to ještě chvíli vydržet!
• Nikola Volfová: Buďme Méně on-line
a Více in-line!
• Dana Pánková: Nenaříkat, co všechno nemohu, ale hledat, co mohu dělat
pro zdraví, kondici a radost i v téhle situaci. I maličkosti pomohou udržet dobrou
náladu a přispívat k základní kondici.

Foto: archiv B. Malé

Nabídka současného alternativního sportovního vyžití a inspirace do budoucnosti
1. Lucie Čiháková, Krasobrusle Černošice
Připravujeme:
Crazy Wheels (In-line)
www.crazywheels.cz ; facebook.com/CrazyWheels.CW
cihakovalu@gmail.com, 606 096 203
Po rozvolnění nabízíme pravidelné i jednorázové in-line tréninky
– děti, dospělí, rodiny; základy/ freestyle (Černošice, Zbuzany,
Ořech, případně Beroun). Trénujeme venku i uvnitř.
Na prázdniny chystáme In-line sportovní příměšťák (Černošice)
I. turnus 26.–30.7. 2021;
II. II. turnus 16.–20.8. 2021.
Kraso brusle Černošice
www.krasobruslecernosice.cz;
facebook.com/krasobruslecernosice
cihakovalu@gmail.com, 606 096 203
Pro začátečníky a zájemce o krasobruslení chystáme Náborový příměstský tábor. Máme k dispozici k prodeji kvalitní bazarové kraso brusle.
I. turnus 23.–25.8. 2021
II. turnus 30.–31.8. 2021
Bažiňák
facebook.com/Bazinak
cihakovalu@gmail.com, 606 096 203
Každé pondělí (po rozvolnění) v 16 až 18 hodin vyrážíme se
skvělou partou kluků (4–10 let) do lesa. Kluci se tu můžou
opravdu pořádně vyřádit, učí se hlavně přemýšlet a být zodpovědní za to, co dělají. Stavíme bunkry, učíme se uzlovat, poznávat rostliny, mít vztah k přírodě, vyřezávat nožem, rozdělat
oheň, hodně běháme, stavíme dráhy pro míčky...

2. Vendula Kořínková, Zumba Dance Academy
Vždy cca 2x do měsíce live streamy.
Od 2. pololetí vždy půl hodiny zumby online speciálně pro nejmenší holčičky.
Veškeré informace o termínech a odkazu na připojení zveřejněny s dostatečným předstihem na hlavní stránce
www.zumbafitness.cz.

3. REBELS O.K. ROPE SKIPPING ŘEVNICE
– Olga Kepková
Sport v České republice stagnuje. Stejně tak i aktivity našeho
sportovního týmu.
Všechny příznivce týmu REBELS O.K. však ujišťujeme, že
hned, jak to půjde, vrhneme se do toho opět plnou parou
a skvělé Rebelky z Poberouní zase vstanou z popela.
Distanční tréninky v našem týmu neprobíhají, skokané se udržují v kondici především pravidelnými dlouhými výlety a během.
Každý týden by měli naši sportovci splnit zadání, poslední dobou to znamená už jen odběhat či odchodit daný počet kilometrů. V tuto chvíli má jádro týmu naběháno přes 7500 kilometrů.
Záznamy o aktivitách posílají zpět trenérům a vše se zapisuje
do sdílené tabulky.
Nemůžeme se dočkat, až zase budeme moci trénovat společně. Skokané a trenéři jsou v pravidelném kontaktu. Děkuji všem
rodičům, kteří nám pomáhají děti motivovat ke sportovním aktivitám. Ale pozor! Některé děti vyrostly ve slečny, některé slečny
už stojí na prahu dospělosti. Všichni doufáme, že se na tréninky
vrátíme v hojném počtu.
Připravujeme také:
• Velikonoční soustředění 1. 4.–4. 4. 2021
• Příměstský OPEN Rebelstyle kemp v Černošicích 5. 7.–9. 7.
2021 pro nováčky i pokročilé. Kemp je určený pro všechny
děti, které si chtějí zkusit skákat přes švihadlo pod taktovkou
zkušených trenérů i mistrů světa z řad Rebels O.K. Během
týdne se mohou děti vyskákat a rozhodnout se, zda se k Rebels v září přidají.
• Letní soustředění týmu 21.–26. 8. 2021.
• Pravidelné tréninky od 6. 9. 2021, dle standardních dnů
i časů. Přípravka v úterý v Řevnicích, Minirebels po + čt, Rebels út + čt.
Vždy se budeme přizpůsobovat aktuální situaci. Pokud se však
akce neuskuteční, veškeré finance budou vráceny v plné výši.
Více: www.rebelsok.cz
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Tip na výlet: Za romantikou na druhý konec Prahy
Foto: M. Kravčíková

-- Xaverovský rybník --

V březnu vás pozveme na procházku na
druhý konec Prahy. Metrem dojedete na
Černý Most, odkud můžete dojet hned
několika autobusy do první zastávky
Chvaly, např. č. 220, 221, 222, 303,
344 a dalšími.
Po vystoupení z autobusu vejdete do
zámeckého areálu Chvaly, kde můžete
posedět v zeleni či si vybrat posezení
z několika restaurací (tedy za běžných
okolností). Poté nezapomeňte navštívit
muzeum a společenské centrum v bývalém zámku. Repliky barokního nábytku
v interiérech neslouží pouze jako dekorace, ale jsou určeny k běžnému užívání. Koná se zde řada kulturních akcí,
koncertů, zajímavých výstav. K vybavení
zámku patří i mobilní letní scéna na nádvoří s hledištěm asi pro 100 diváků.
Můžete si zde zakoupit turistickou vizitku
a dát pěkné razítko.
Z historie chvalského zámku
První písemné zmínky o malém opevněném feudálním sídle ve Chvalech pocházejí ze začátku 15. stol. Po dvě staletí měnila tvrz často majitele až do roku
1652, kdy byl ve značně zpustlém stavu
postoupen jezuitské koleji u sv. Klimenta.
V tomto období byla někdejší tvrz stavebně upravena do podoby renesančního
zámku, který se s řadou architektonických detailů uchoval dodnes. Malířská
výzdoba je patrná pouze ve dvou míst30

nostech ve druhém patře. Jde o figurativní a dekorativní malbu stropní části, pravděpodobně z první poloviny 19. století.
Po zrušení jezuitského řádu 1773 přešel
zámek pod správu c.k. Zemského studijního fondu. Po roce 1918 byl spravován
ministerstvem zemědělství. V roce 1992
založilo zastupitelstvo Horních Počernic
na záchranu zámku nadaci. Na základě
znaleckého posudku vydal roku 1998
Pražský ústav památkové péče vyjádření
o rekonstrukci a 1. 5. 2008 byl slavnostně otevřen veřejnosti, jíž slouží dodnes.
Kostel sv. Ludmily
Když jezuité získali Chvalskou tvrz postavili zde v roce 1660 kapli sv. Anny
přiléhající k tvrzi. Později byla přestavěna
na kostel a zasvěcena sv. Ludmile se třemi oltáři. Uprostřed je oltář sv. Ludmily,
vlevo sv. Nepomucký, vpravo sv. Václav.
Roku 1852 byla přistavěna zvonová
věž, do které nechala vdova po místním
mlynáři ulít dva zvony. Ale ty byly tak těžké, že se věž musela přestavět, aby mohly být zavěšeny. Oba byly za 1. sv. války
roztaveny. Nové zvony z roku 1923 zase
byly roztaveny ve druhé sv. válce. O další zvony se v roce 1947 zasloužil farář
František Štverák, který má na kostele
pamětní desku. Nové varhany posvětil
v roce 2007 kardinál Vlk. Dnes je součástí Římskokatolické farnosti u kostela
sv. Ludmily Chvaly.

Kolem Xaverovských rybníků do Svépravic
Po prohlídce sejdeme ulicí Řešetovská
za kostelem. Dole vlevo do ul. Ledovská,
kde na vratech najdete ceduli Památný
strom. Za vraty vidíte růst mohutný dub
letní. Vyjdete u rybníčku a zde doleva. Za
ním dolů ul. Zábrodí. Vpravo je velký areál Církve bratrské s mnoha možnostmi
včetně ubytování, knihovny, teologickým
seminářem a dalšími.
Dojdete na konec zahrádek s chatkami, pokračujte rovně polní cestou, na
rozcestí doprava mezi poli k dalším chatkám. U nich doprava a projdete mezi
dvěma betonovými kvádry. Po cestě dolů
k větší bílé budově.
Odsud po stezce pro pěší do levotočivé zatáčky. Projdete kolem prvního Xaverovského rybníku II. a dál rovně kolem
druhého Xaverovského rybníku I. Okolí
je nově zrekultivované. Jsou zde lávky,
odpočívadla.
Jsme v části Prahy zvané Svépravice. Rybníky protéká Svépravický potok. První písemné zmínky o obci jsou
z poloviny 13. století a uvádí povinnost vydržování kanovníků Vyšehradské kapituly. Další písemný záznam
z r. 1469 uvádí zastavení čtyř dvorů
králem Jiřím z Poděbrad kostelu sv. Michala v Praze za tisíc kop míšeňských.
Od r. 1652 do r. 1773 byly v majetku jezuitů.
V r. 1934 byla postavena škola.
V r. 1970 bylo v areálu školy postaveno přírodní divadlo, které dodnes slouží
k pořádání letního festivalu ochotnických dětských souborů. Máte pocit, že
se zde zastavil čas, který ruší nedaleká
dálnice na Hradec Králové.
Ale my jdeme dál stále rovně, až dojdete k vile Sissi. Od ní vlevo nahoru ul.
Dobrošovská až ke kapličce sv. Antonína, kterou vybudovali jezuité. Zde vpravo
a rovně až na křižovatku s růžovobílým
„zámečkem“ přes silnici. Zde vpravo
přes most nad dálnicí. Za mostem vpravo
do ul. Do Svépravic. Minete první odbočku K Hrázi, pokračujete rovně k odbočce doleva proti podchodu.
Přes Xaverovský les, kolem hájovny
Nové Dvory do Klánovic
Zahnete do této odbočky a dojdete na
kraj Xaverovského lesa. Je zde cedule
přírodní památka Xaverovský les, od které jdeme lesem rovně na rozcestí s bý-
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valou hájenkou, která se dnes rozpadá.
Vedle ní je budova lesní školky.
Xaverovský háj ve středověku patřil
rodu Čejků z Olbramovic. Od 2. pol.
19. stol. byl majitelem Béla z Derczenyi
z Dolních Počernic a poté v držení obce
pražské, od r. 1953 v rukou státu. Od
r. 1982 byl háji přiznán status přírodní
památky s 95 ha. Nyní patří do přírodního parku Klánovice-Čihadla.
Od rozpadající se hájenky jděte vlevo po modré stále lesem až na rozcestí
Nové Dvory s turistickým ukazatelem. Asi
300 metrů před tímto rozcestím najdete
vlevo zvláštní tajemné místo s posezením
a křížem, kde si můžete přečíst, proč je
kříž právě zde.
Nové Dvory jsou bývalá hájovna, která na rozdíl od té předchozí je krásně
opravená. Kolem ní je zahrada, na které
se pasou ovce, běhají slepičky a pyšně
rozevírá svůj vějířovitý ocas páv a pávice
jsou na svého pána také patřičně hrdé.
Naproti je ohrada, kde jsou buď daňci,
nebo srnec se srnečkami. Je zde zastře-

Foto: M. Kravčíková

-- Svépravická kaplička --

šené odpočívadlo, takže posedíte, posvačíte a pokocháte se.
A můžete jít dále doprava po zelené až
na železniční stanici Klánovice, v jejímž
okolí jsou dvě restaurace. Dojedete do
Prahy na Masarykovo nádraží. Cestou
projdete kolem několika cedulí s obrázky
od dětí. Jde o Lesní galerii. Z informač-

VELIKONOČNÍ
STEZKA
20.3. - 5.4.
Srdečně Vás zveme
na Velikonoční stezku
v černošickém lese,
která bude plná úkolů a zábavy.
Více informací
včetně mapy
najdete na Facebooku
Černošické stezky.

ních tabulí se dovíte mnoho zajímavého
o životě zvířecích obyvatel lesa. Obrázky
namalovaly děti Masarykovy ZŠ v Újezdě
nad Lesy, básničkami je doplnila Lucie
Černá. Užijte si asi 10 km výlet.
Zdrávi došli!
Marta Kravčíková
KČT, odbor Praha-Karlov, oddíl TurBan

Velikonoční stezka
Na jaře je možné si v černošickém lese
projít Velikonoční stezku, při které se
dozvíte různé zajímavosti a budete plnit
rozmanité a zábavné úkoly.
Pokud máte rádi procházky, výlety
a hry, určitě nevynechejte Velikonoční
stezku v černošickém lese, která bude
přístupná od soboty 20. března do Velikonočního pondělí 5. dubna.
Kdo si v prosinci zkusil projít Vánoční
stezku, už tuší, co může čekat. Kdo to
nestihl, může se těšit na trasu vyznačenou fáborky, na které najde úkoly
umístěné na stromech. Úkoly a otázky
se věnují začínajícímu jaru a Velikonocům. Všechny podrobnosti včetně
mapy budou v první jarní den zveřejněny na facebookové stránce Černošické stezky. Stejně jako minule budou na
ty nejhravější účastníky čekat dárečky
v knihovně Františky Plamínkové.
Marina Augustínová
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Ohlédnutí za masopustním obdobím roku 2021

Letošní rok byl k oslavám masopustu
opravdu skoupý. Převážná část těchto
tradičních veselic byla v našem okolí zrušena. Stačilo se podívat na portál Kudy
z nudy, kde u většiny plánovaných letošních masopustů byla poznámka „zrušeno“.
Na druhou stranu se řada těch tradičních bašt masopustních oslav uchýlila
alespoň k připomenutí těchto zvyků online. Tak třeba na Veselém Kopci představovali na svém facebooku obchůzky
z jednotlivých vesnic regionu spolu s prezentací fotek a dětských kreseb tradičních masek. Průvod Milevských maškar
letos prošel městem tajně (beze svědků,

tedy především bez veřejnosti) a teprve
pak organizátoři zveřejnili jeho záznam
na svém webu. Pořadatelé Roztockého
masopustu zase vyhlásili online soutěž
o Královnu Masopustu.
Ani náš Poberounský region nezůstal
pozadu. Masopust se v dolním Poberouní
slavil ještě v Zadní Třebani, tam potřiatřicáté. Zvolili formu masopustního vysílání
v obecním rozhlase. Posluchači uslyšeli
tradiční frašku, pochování Masopusta,
ale i místní Třebasbor, Třehusk, děti ze
školy a školky. Uskutečnila se i pochůzka po vsi za dodržení vládních omezení,
takže místní pozdravili dvojice Medvěd –
medvědář, Policajt – Masopust. Ve dvo-

Foto: archiv Masopustního spolku

32

jicích hráli i muzikanti, ovšem bez zpěvu.
Nechyběla on-line soutěž o nejlepší masopustní převlek.
Mokropeský masopust zase letos nabídl výstavu velkoformátových fotografií
pod širým nebem. Fotografie byly umístěny na plotech v okolí Masopustního
náměstí, a tak se pro tento 33. ročník
logicky nabízel specifický název „Masopust Na plotě“. Výstava pak byla doplněna o přehlídku několika videí z předchozích ročníků, která byla ke zhlédnutí na
webových stránkách mokromasopust.
cz. Videa bylo možné načíst také pomocí QR kódů umístěných na cedulkách
vedle fotografií. Masopustní náladu dotvářel i tradiční Masopustní strom, který
jako obvykle nazdobily děti z MŠ Topolská pod vedením paní ředitelky Kateřiny
Mandové.
Vypadá to, že se Masopust Na plotě
setkal s úspěchem. Dostali jsme řadu
děkovných e-mailů a nikdo nám zatím nevynadal… Sledovanost stránky s videi se
během prvních dvou dnů po zveřejnění
vyšplhala na pětinásobek oproti průměrné lednové sledovanosti. Zájem o tuto
akci nás samozřejmě moc těší, i když nezbývá nic jiného než si přát, aby se příští
rok nemusela opakovat. Jak zaznívá z úst
našich kamarádů „chceme zase normální Masopust…“.
Na závěr bychom chtěli poděkovat
městu Černošice za finanční podporu
projektu.
Masopustní spolek Mokropsy

Text na březen
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JAZYKOVÉ OKÉNKO/LANGUAGE QUIZLET

FOLLOW ME TO KRYŠTOF

Sousedská
v Komenského ulici
Srdečně zveme na setkání sousedů z Komenského
ulice, které se uskuteční, bude-li situace příznivá,
v neděli 23. května 2021 od 15 do 19 hodin na prostranství před kostelem Nanebevzetí P. Marie a komunitním centrem MANA.
Pojďme se potkat, popovídat si, více se seznámit. Nabídněme si dobré jídlo a pití z našich kuchyní
a nezapomeňte vzít i vaše děti i dětičky. Sezení zajištěno.
Doufejme, že si budeme moci po roční přestávce
užít společné příjemné odpoledne. Sousedé z okolních ulic vítáni.

TO GET A CUP OF COFFEE

in Café Vera in Černošice

Mary is 11, and her teacher Miss Garcia is 60.
They both have plans for the future.
Which do you think are Mary´s?
Which are Miss Garcia?

Rodina Voldřichova a spol.

I´m going to travel all over the world.
Jazykové okénko
I´m going to be a ballet dancer.
I´m going to learn to drive.
I´m going to write a book.
I´m going to become a TV star.
I´m going to mary until I´m 35.
TO BE OR TO SPEAK ENGLISH!

BUKIFEST 2021
– 12. ročník

Letošní BUKIFEST 2021 se uskuteční (nezasáhnou-li neblahé okolnosti) v pátek 10. září
od 19 hodin v černošickém Clubu Kino čili si již
Každý měsíc vám naservírujeme porci angličtiny.
můžete toto významné datum poznamenat do
A od února potěšíme i vaše uši a přidáme poslech.
svých diářů a kalendářů.
OCHUTNEJTE:
Vězte, že přípravy jsou v plném proudu. Opět
 „I´m talking to you“
pro Vás chystáme příjemný koktejl dobré country muziky i rock´n´rollu. Pevně věříme, že si
 Jim, I´m talking to you. Are you listening to me?
budeme moci 12. ročník vzpomínkového hu Of course I´m listening to you, Auntydebního
Joan.
festiválku na textaře Michala Bukoviče
I always listen to you.
společně vychutnat.
 Where are you going now, Jim?
Už nyní srdečně zve město Černošice.
NA LAHODNOU
 I´m going to work. I always go to workS
onpřáním
Friday. dobrého zdraví

Celý text je k dispozici též na
https://youtu.be/qRqo9V5xs7M

Hotovo? Vaší odpověď zašlete do konce
března na krystof@klckrystof.cz
PRVNÍ TŘI ZÍSKAJÍ VOUCHER
KÁVU DO CAFÉ VERA V ČERNOŠICÍCH.
 But today is Sunday.

Pavel Blaženín, Michaela Voldřichová,
Magdaléna Voldřichová

pytlicek-inzerce-89x61-c.pdf

 Oh.
Připravila:
okénko pro připravila
©Anglická školka a jazyková škola Jazykové
KRYŠTOF
anglická školka a škola KRYŠTOF.
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- středa 24. 3. 2021
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Dobřichovice vaším objektivem
Pro ty z Vás, kteří v této nelehké době využíváte svůj čas
k chození do přírody, obdivujete nevšední dobřichovická zákoutí, všímáte si detailů architektury, umění, přírodních útvarů a máte chuť je zachytit vaším fotoaparátem či mobilem,
vyhlásilo Kulturní centrum Dobřichovice fotosoutěž na téma
„Dobřichovice vaším objektivem“. Nezáleží na tom, čím fotografujete, cílem této soutěže je zapojit vás do aktivity, která
vám přinese radost a nová objevování.
Soutěží se ve třech kategoriích – do 12 let, 13 až 18
let a 18+. Uzávěrka soutěže je 15. května. Další infor-

mace, podmínky a elektronickou přihlášku najdete na
www.kcdobrichovice.cz . Na těchto stránkách a na FB města budou také průběžně fotografie zveřejňované a během
června uspořádáme společně s odbornou porotou slavností
vyhlášení vítězů o hodnotné ceny.
Za KC Dobřichovice a organizační tým
Andrea Kudrnová

Nové knihy v Městské knihovně Františky Plamínkové v Černošicích
Knihy pro dospělé:
ABDEL-SAMAD, Hamed: Účtování
s Mohamedem – málo známá fakta
o životě a osobnosti proroka muslimů
Mohameda;
BUSSI, Michel: Návrat na ostrov lží –
psychologický román;
CAMERON, Bruce W.: Psí slib – román o psech a jejich duši;
DEMPSEY, Eoin: Růže bílá, černý les
– román odehrávající se ve 2. světové
válce;
DUFRESNES, Christophe: Obojživelníci – fotografický průvodce světem
obojživelníků;
GARDNER, Lisa: Hledej mě – americký detektivní román;
HAYDEN, Torey L.: Holka, kterou nechtěli – psychologický román;
HEMINGWAY, Ernest: Mít a nemít –
román je konfrontací světa těch, kdo
mají peníze, se světem chudých, kteří
si na svou existenci musí vydělat za každou cenu;
HEROLD, Kryštof: Sběratel snů –
knížka krátkých povídek je zdařilým literárním debutem mladého překladatele;
HOF, Wim: Wim Hof: ledový muž –
autor je známý svými fyzickými kousky,
kterými ohromuje celý svět a posouvá
hranice vědy. Kniha o tom, jak využít
svůj fyzický i duševní potenciál;
HORÁKOVÁ, Naďa: Korálky z klokočí – tajemný příběh s detektivní zápletkou sahající hluboko do minulosti;
HUNTER, Georgia: Měli jsme štěstí
– sága naděje, štěstí, zkázy a – co je
nejpozoruhodnější – lásky, která je tím
úžasnější, že jejím jádrem je skutečný
příběh;
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JACOBS, Anne: Kavárna u Anděla. 1.
a 2. díl – strhující příběh jedné kavárenské dynastie v polovině 20. století;
JACHINA, Guzel: Zulejka otevírá
oči – debutový román tatarské autorky o přežití a nalézání smyslu života
v nesmyslné, nelidské a kruté době
– v době Velkého teroru v Sovětském
Svazu třicátých let;
KROPIWNICKÁ, Ewa: Nejkrásnější
místa Evropy – fotografická publikace
nás seznamuje s nejkrásnějšími přírodními a architektonickými památkami Evropy;
LEDNICKÁ, Karin: Šikmý kostel. 2.
díl: románová kronika ztraceného
města, léta 1921–1945 – společenský historický román;
MINIER, Bernard: Údolí – francouzský detektivní román;
MOYES, Jojo: Jako hvězdy v temné
noci – romantický příběh;
NEDVĚDOVÁ, Eva: Jak ztloustnout
do plavek – čtyřicet humorných příběhů o trapných omylech jednoho třiatřicetiletého manželství;
SIDEBOTTOM, Harry: Útěk z pevnosti Ticha – historický román ze starého
Říma;
SVOBODNÝ, Petr: Zmizelá Praha.
Nemocnice a sanatoria – publikace
z populární edice Zmizelá Praha;
VOJÁČEK, Jan: Umění být zdráv –
jeden z nejuznávanějších představitelů
funkční medicíny Jan Vojáček vám ukáže, jak ve vlastním organismu probudit
schopnost samoléčby a najít ztracenou
harmonii.

Knihy pro děti:
BRAUNOVÁ, Petra: Dům doktora Fišera – tajemný dobrodružný příběh,
pro děti od 11 let;
BRUKNER, Josef: Jak se kocourek
vydal do světa – známé převyprávěné příběhy mluvícího kocoura Mikeše
a jeho přátel;
JURKOVÁ, Pavlína: Viktor a případ
zmizelého psa – detektivní příběh, pro
děti do 10 let;
KORU, Zora: Oto, hmyzí detektiv –
příběh malého Oty, který se o prázdninách seznamuje s fascinujícím světem
hmyzu;
REGER, Rob: Emily Strange. Divná
a divnější – příběhy svérázné třináctileté Emily, které prožívá se svými čtyřmi
kočkami a golemkou Havranou, fantasy
pro starší děti;
ŠTARKOVÁ, Petra: Pravidla skutečných ninjů – příběh Ivoše, který žije
jen s maminkou, je jiný a těžko si hledá
kamarády. Možná, že mu pomohou pravidla pravého ninjy, pro čtenáře od 7 let.

Otevírací doba v knihovně:
Pondělí:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

8.00–12.30; 13.00–18.00
8.00–12.30; 13.00–18.00
13.00–18.00
8.00–12.30

naše telefonní číslo:221 982 562, naše e-mailová adresa: knihovna@mestocernosice.cz
on-line katalog knihovny najdete na webových
stránkách města: www.mestocernosice.cz
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Řádková inzerce zdarma
Výhradně pro černošické občany je určena rubrika „Řádková inzerce
zdarma“. Maximální délka celého inzerátu včetně kontaktu může být 170
znaků včetně mezer. Inzerovat je možné pouze nekomerční věci, jako je
například prodej či nákup věcí pro děti, nabídka starých věcí za odvoz,
darování koťátek, poptávka po doučování a podobně.

MUDr. Šárka Bílková
Černošice, Měsíční 1943
Objednání na tel. 603 142 199

Komplexní vyšetření v oboru INTERNÍHO LÉKAŘSTVÍ:
léčba krevního tlaku, srdce, cév, žil, zažívacího traktu, plic
a dýchacích cest, ledvin a močových cest, metabolické poruchy
krevních tuků, onemocnění cukrovkou, štítné žlázy, osteoporózy,
poradna pro obezitu.

Koupím zemědělské pozemky u Prahy.
Nabízím 50 Kč/m2.

ULTRAZVUKOVÁ DIAGNOSTIKA
Předoperační vyšetření, vyšetření těhotných,
vyšetření na zdravotní průkaz, řidičský průkaz apod.

Tel. 603 442 474
ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory
přijme od srpna 2021
UČITELKU/UČITELE s aprobací český jazyk 2. st.,
matematika a přírodovědné předměty
úvazek dle dohody (lze i částečný)
• N
 abízíme příjemný kolektiv, partnerské jednání, možnost
osobního růstu.
• Požadujeme chuť do práce, kladný přístup k dětem, kolegiální
smýšlení, odpovídající vzdělání.

Smlouvy se zdravotními pojišťovnami
Není požadováno doporučení k vyšetření
SK Černošice - zimní stadion přijme do svého kolektivu:
ledař – strojník (na hlavní i vedlejší pracovní poměr)
recepční (na vedlejší pracovní poměr)
Nástup na obě pozice od července 2021
Informace: p. Jahelka – tel. 732 950 522
e-mail: zimni.stadion@sk-cernosice.cz

Provádím drobné šicí práce, výměna
zipů, úprava oděvů, žehlení
a úklid domácností

Kontakty: reditelna@skolavsenory.cz, tel.: 604 236 661,
www.skolavsenory.cz

MALÍŘSKÉ PRÁCE
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parket a dřevěných podlah

POKLÁDKA

parket, dřevěných,
plovoucích a vinylových podlah

NÁTĚRY FASÁD

TAXI BISKUP
OBJEDNÁVKY PŘEDEM
602 207 476
Letiště: 580 Kč
1 km/19,90 Kč

tel. 776 832 231

VÁŠ OSOBNÍ ZAHRADNÍK
Komplexní údržba zahrad,
parků a veškeré zeleně

- sečení a údržba zeleně
- instalace robotických sekaček
- instalace zavlažovacích systémů

)

602 11 11 03
602 11 11 04

www.green-garden.eu
Kateřina Kuťáková

KADEŘNICTVÍ

dámské
pánské
dětské

Do zavedeného kadeřnického salonu hledáme šikovnou
a milou kadeřnici. Klientela zajištěna.
Bližší informace na

tel. 775 344 156
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PRODEJNA ČESKÉ LIDOVÉ VÝROBY

Opravy chladniček, mrazniček
a průmyslového chlazení

NABÍZÍME ZBOŽÍ VÝHRADNĚ ČESKÝCH VÝROBCŮ

Aleš Rozenský, Praha 5 - Radotín

KERAMIKA l KOŠÍKAŘINA l DŘEVĚNÉ HRAČKY l UBRUSY

mobil: 606 83 44 85

Hana Rozenská – Radotín, Vrážská 1531 (vedle nádraží)

Po-Pá: 9-12, 13-17 So: zavřeno
tel.: 603 44 99 40, www.hanarozenska.tk

VOLEJTE
602 202 801
Opravy støech
Opravy klempíøských prvkù
Opravy støešních oken
Èištìní žlabù a svodù
Opravy nepøístupných míst
Montáže technologií
Havarijní a servisní práce

VOLEJTE 602 202 801
strechaservis@strechaservis.cz
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KAREL PEŠATA - ČERNOŠICE
KONTEJNEROVÁ DOPRAVA

ZDENĚK PANZNER

ODVOZ SUTI A ODPADŮ, DOVOZ PÍSKU, ŠTĚRKU A ZEMINY

Komplexní a odborné práce včetně CERTIFIKACE pro vodu, plyn a topení.
Kompletní servis pro bazény.
Tepelná čerpadla, solární panely, klimatizace a rekuperace domu.

www.technologiedodomu.cz
+420 603 288 153

AUTODOPRAVA

ČERNOŠICE

ZEMNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE

ZÁKLADY, JÍMKY, BAZÉNY, VRTÁNÍ DĚR NA OPLOCENÍ,
TERÉNNÍ ÚPRAVY, DEMOLICE

VYKLÍZENÍ

DOMY, BYTY, CHATY, GARÁŽE, VČETNĚ ODVOZU A LIKVIDACE
Karel Pešata Tel.: 737 880 333 Email: kpdoprava@seznam.cz www.kp-doprava.cz
Karel Pešata - inzerát I.L..indd 1

AUTO
PNEU

31.12.2020 0:01:36

AUTO
SERVISPNEU
V SERVIS
ČERNOŠICÍCH
V ČERNOŠI

KVALITNÍ NÁHRADNÍ DÍLY A DOBŘE
ODVEDENÁ
PRÁCE
NÁS SAMOZŘEJMOST.
KVALITNÍ
NÁHRADNÍ
DÍLYJEAUDOBŘE
ODVEDENÁ PRÁCE JE U NÁS SA

Nabízím kompletní servis pro váš dům i zahradu!
stavba zahradních pergol a domků
montáže a opravy zednické práce malování a další

Ondřej David - tel.: 724 513 724
www.praceprodomov.cz

www.zjservis.czwww.zjser
tel.: 604 519 111tel.: 604 51
DOBŘICHOVICKÁ 1014
- VEDLE ESO1014
MARKETU
DOBŘICHOVICKÁ
- VEDLE ESO M
ČERNOŠICE, 252 28ČERNOŠICE,
· SERVIS@zjservis.cz
252 28 · SERVIS@zjser
PO-PÁ 7 -17, SO 8PO-PÁ
-12 NEBO
DOHODĚ
7 -17,POSOTEL.
8 -12
NEBO PO TEL.

Baby Club OTTOMÁNEK s.r.o.
Tel.: 603 495 368, 603 745 576

E-mail : info@ottomanek.cz

Přijímáme přihlášky:

MŠ OTTOMÁNEK
školka s angličtinou a plaváním
►angličtina s českým lektorem i rodilým mluvčím
►2x týdně plavecký výcvik ve vlastním bazénu
►kvalitní příprava předškoláků
►rodinné prostředí, pěkně vybavená zahrada
►přijímáme děti již od 2 let!
►možnost i nepravidelné docházky

JUDr. Hana Šonková

PLAVÁNÍ
►kurzy pro kojence a batolata
►kurzy pro děti od 4 do 6 let
►pokračovací kurzy pro děti od 7 do 15 let

ADVOKÁT V ČERNOŠICÍCH
Služby v oblasti občanského, obchodního a finančního
práva, práva nemovitostí, pracovního a rodinného práva,
zastupování v řízení před soudy a správními úřady,
advokátní úschova.

…plaveme v Černošicích, Dobřichovicích a Radotíně
…profesionální tým lektorů
Zahajujeme již dvanáctou sezonu!

www.ottomanek.cz

tel.:+420 737 429 141,e-mail: hanasonkova@aksonkova.cz
Topolská 2209, 252 28 Černošice, www.aksonkova.cz
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VÝMĚNY
PLYNOVÝCH KOTLŮ

od společností Vaillant, Protherm, Junkers

MONTÁŽE
TEPELNÝCH ČERPADEL

od švédské společnosti Thermia
Kontakt:
mobil: 604 269 158, 734 364 866
e-mail: rf.servis@volny.cz, rf.servis2@volny.cz

NEBAVÍ TĚ KORPORÁT ?
JSI TECHNIK ?
POTŘEBUJEŠ BYT AUTO ?

www.spokojeny-technik.cz
38
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školka a jazyková škola

Vybarvi mě

ZAPISUJEME:
školka
a jazyková škola
* do ŠKOLKYAnglická
a mini CLUBu
na 2021/2022
* na LETNÍ TÁBORY 2021 PLNÉ ANGLIČTINY A POHYBU
ZAPISUJEME:
v ČERNOŠICÍCH 12.-16.7., 19.-23.7. a 26.-29. 7.
*Více
do ŠKOLKY
mini
CLUBu na 2021/2022
informacía na
www.klckrystof.cz
v části
inzerce
* na LETNÍ TÁBORY 2021 PLNÉ ANGLIČTINY A POHYBU
v ČERNOŠICÍCH 12.-16.7., 19.-23.7. a 26.-29. 7.
Více informací na www.klckrystof.cz v části

Anglická školka a jazyková škola Kryštof
Anglická školka a jazyková škola Kryštof

klc_krystof

VYBARVI MĚ, VYSTŘIHNI A ZÍSKEJ SLEVU.

klc_krystof

OTEVŘENO DENNĚ 10:00 – 20:00
Vrážská 1513, Praha – Radotín

Objednávky : 733 189 330

www.lunaexpres.cz

tel.: 251 641 208, mobil: 736 710 244, info@zlatnictviaz.cz, www.zlatnictviaz.cz

ŽALUZIE, ROLETY, MARKÝZY,
SÍTĚ PROTI HMYZU,
ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA,
GARNYŽE, ZÁCLONOVÉ KOLEJNICE
A TYČE NA MÍRU

Stanislav Bendík

mobil: 602 294 754
www.zaluzie–bendik.cz

Pro Váš interier
Horizontální žaluzie všech typů
Vertikální žaluzie (šíkmé, oblouky)
u Dřevěné vertikální i horizontální žaluzie
u Látkové žaluzie – plisse (různé atypické tvary)
u Látkové rolety
u Originální zastiňovací doplňky
u Baldachýny – velkoplošné zastínení
u Garnyže a záclonové tyče na míru
u Ozdobné doplňky oken
u
u

Pro Váš exterier
Markýzy
Sítě proti hmyzu
u Venkovní žaluzie
u Venkovní rolety
u Rolovací garážová vrata
u
u

Zaměření – montáž – záruční a pozáruční servis

Doprava v okolí 10 km od Černošic zdarma

Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.
Zahoďte své starosti, nabízím:

Profesionální zpracování prezentace
nemovitosti
Zajištění
účinné
inzerce na největších
mobil: 602
294
754
realitních serverech
www.zaluzie-bendik.cz
 Férové a profesionální jednání
 Právní servis přes certifikovanou advokátní
kancelář
 Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
 Předání nemovitosti novému majiteli
 Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti


Jaroslav Pýcha
& 722 490 490
Váš certifikovaný realitní makléř
Více o mně na www.jaroslavpycha.cz.
V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům
Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

jaroslav.pycha@re-max.cz
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Odpady
svoz

chodníků a ulic

likvidace

strojní čištění

odpadkové koše

ruční metení

zanáška popelnic

odstraňování
graffiti

KONTEJNERY:
+

Minus 200?

Čištění

• od 3–30 m3

zimní údržba

• všechny druhy
odpadu

posypový
materiál

Zeleň
zahradnické
práce
sekání trávy
údržba
mobiliáře
ostatní
komunální
služby

To zahřeje!
Máme pro vás hřejivou slevu 200 Kč
po 3 měsíce na stabilní Nordic internet
na doma. Navíc bez závazku!
A ještě i Nordic TV na měsíc zdarma.
To je pohoda :)

Komwag, podnik čistoty
a údržby města, a.s.
Perucká 2542/10
120 00 Praha 2
komwag@komwag.cz
www.komwag.cz
tel. Praha: 236 040 000
tel. Mníšek pod Brdy: 737 242 200
Volejte zdarma: 800 566 924

Akce platí do 31. 3. 2021.

www.nordictelecom.cz

Překvapivá volnost

Osobní realitní služby

Komwag_inz-2021_89x127mm_TISK_color.indd 1

prodáno

Vily Hvězdárna (8 vil)
Velká Chuchle

prodáno

Moderní vila
Erbenova, Černošice

prodáno

Rodinný dům
Karlík u Dobřichovic

prodáno

Rodinný dům
Hvězdářská, V.Chuchle

Realitní specialista pro Černošice a okolí

tel: 602 306 045

www.pavlatemrova.cz
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