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Mike Fletcher Trio
aneb pozvánka na strhující improvizaci
Kdy: neděle 18. 10. ve 20.00
Kde: Club Kino
Fletcher - Brice – Jozwiak – to je trio špičkových jazzových hráčů se sídlem ve Velké Británii.
Jejich hudba se vyznačuje lyrikou a lehce dobrodružným duchem mírné improvizace. Každý
koncert je vytvářen spontánně, výsledný tvar
skladby hudebníci spřádají jako gobelín utkaný
speciálně pro tuto příležitost. Všechny jejich
skladby ale mají základní kostru a motiv, který
muzikanti pak společně ohledávají a rozvíjejí…
Mike Fletcher (saxofon a flétna) pochází
z Birminghamu, multiinstrumentalista a skladatel. K jeho projektům patří trio s Oliem Bricem
a bubeníkem Jeffem Williamsem a 12-členný
jazzový orchestr, v němž se hrají jeho skladby.
Procestoval Evropou jako sólista s European
Jazz Orchestra a vystupuje s Paul Dunmall Sextet a Tony Biancova Utoma Quartet. Olie Brice
(kontrabas) je z Londýna. Působí jako kapelník
i sideman, pracoval se širokou škálou jazzových
hudebníků, jako jsou Paule Dunmall, Tobias Delius, Ken Vandermark, Mark Sanders, Mikolaj
Tzaska a Ingrid Laubrocková. Nedávno dokončil rozsáhlé turné po Velké Británii a Irsku v triu
s Tonym Malabym a Jeffem Williamsem. Tymek
Jozwiak (bicí) se narodil v polské Toruni. Přestěhoval se do Velké Británie, studovat u Tonyho

Levina. Připojil se k hudebníkům vzrušující nové
jazzové generace Británie, jako jsou Paul Dunmall, Lluis Mather, Tony Kofi, Iain Ballamy a Sid
Peacock.
Přijměte pozvání na tuto strhující improvizaci.
Více informací najdete na http://www.mikefletchermusic.com/trio.html. Vstupné 150 Kč.
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-- Letošní ples bude součástí oslav
900 let Černošic. --

Černošický ples

-- Saxofonista Mike Fletcher pochází
z Birminghamu. --

Kdy: sobota 7. 11. od 19.30
Kde: Club Kino
Milí přátelé, dovolujeme si vás pozvat na tradiční Černošický ples. K tanci a poslechu
hraje skupina Gambit. Rezervace vstupenek
á 225 korun je možná na e-mailu: jan.fara@
seznam.cz nebo tel. čísle 602 221 014.
Výtěžek z večera bude použit pro dobročinné účely v Černošicích. Těšíme se na
společné setkání.
J.&J. Farovi

Černošice v proměnách času
Výstava k 900 letům první zmínky o Černošicích

Jaké akce nás ještě v rámci oslav
900. výročí Černošic čekají:
7. 11.
Černošický ples
17. 11.	Výstava Černošice v proměnách času
5. 12.
Mikulášské trhy

Sbírka na vybavení a sportovní náčiní
do sportovní haly - viz str. 17-20

Kdy: úterý 17. 11.
Kde: centrum MaNa (naproti kostelu Nanebevzetí Panny Marie)
Černošická společnost letopisecká srdečně zve na výstavu o našem městě v jeho nejrůznějších podobách a proměnách v běhu času.
Nad obrazy, fotografiemi a archivními materiály zavzpomínejme, ale
také žasněme, v jak různorodém městě žijeme.
Za ČeSpoLet Simona Kysilková Šnajperková
www.facebook.com/letopiscicernosice

z radnice
pokládáme, že by dětem mohly začít sloužit od
začátku druhého pololetí.

Co se stihlo o prázdninách?
FOTO: MěÚ Černošice

-- Fasády, kolem kterých chodí děti, byly dokončené před zahájením školního roku. --

Fasáda a okna nejstarší školní budovy
v Mokropsích
Největší objem stavebních prací zasáhl
v uplynulých letních měsících školní budovu
z 30. let minulého století. O prázdninách se
do ní zakousli dělníci hned dvou stavebních
firem z Litoměřic. Nejvíce hektické bylo zateplení fasády a výměna všech oken. Ve škole nezůstala jediná místnost, kde by se něco
nedělo. Velkým problémem byl čas, ale také
kvalita některých prací prováděcí firmy, která zakázku s nejnižší cenou získala. I přesto
se podařilo do zahájení vyučování dokončit
všechny důležité práce uvnitř školy i na dvou
venkovních fasádách, kolem kterých chodí
děti – jižní a východní. S velkým oříškem se
následně potýkaly uklízečky, které musely
během krátké doby stihnout uklidit všechny
místnosti ve škole, pomáhali i učitelé a další
zaměstnanci školy. První zářijový den již nebylo uvnitř školy poznat, že ještě pár dní předtím
v ní bylo jedno velké staveniště.
Dělníci o prázdninách vyměnili ve škole 123
oken, udělali začišťovací práce a výmalbu kolem
nich, instalovali zateplovací systém na východní
a jižní fasádě, kde provedli finální omítku. První zářijový týden pak vyměnili vchodové dveře
a dokončili úpravu soklu na jižní fasádě. Do konce září musejí ještě dokončit práce na západní
a severní fasádě. Tyto práce již neomezují chod
školy, jsou za oploceným staveništěm druhé firmy – Chládek & Tintěra, která realizuje sportovní halu a vestavbu tříd v podkroví staré budovy.
Půdní vestavba
Ve staré školní budově firma Chládek & Tintěra provedla práce související s lepším požárním
zabezpečením školy, které musejí být hotovy
do zprovoznění nových tříd v podkroví. Dělníci
demontovali v celé škole dřevěné obložení na
chodbách a sokl vrátili do původní podoby, do
většiny tříd a kabinetů osadili protipožární dveře
a tzv. chráněné únikové cesty (dveře na chodbách oddělující jednotlivé budovy a chodby
v budově B) oddělili požárními stěnami. Prázdniny využili zároveň k provedení nových schodišť,
která spojí druhé patro budovy s novým podkrovím. Prozatím je podkroví od patra odděleno

v místech nových schodišť provizorní sádrokartonovou stěnou.
V podkroví stavební firma o prázdninách kompletně nahradila původní dřevěné střešní vazby
ocelovou konstrukcí, což bylo podmínkou, aby
nebyly v nových třídách svislé trámy. Dále vybudovala novou samonosnou konstrukci podlahy,
veškeré rozvody elektroinstalací, vody, odpadů
a topení, vnitřní příčky a nová schodiště. Provedla také úpravy střechy a její zateplení včetně
nové krytiny a střešních oken.
Když firma přistoupila k nahrazování dřevěných vazníků ocelovou konstrukcí, jejímž úkolem
je přenášení zatížení střechy z důvodu zvětšení
užitného prostoru pro třídy, zjistila, že podmínky pro montáž jsou jiné, než se předpokládalo.
Zjistila to po odhalení starých konstrukcí podlahy, do kterých nebylo možné zapřít podpory
střechy a provést nahrazení každé druhé vazby
současně. Po posouzení statikem tak dělníci
museli provádět vždy nahrazení každé jednotlivé vazby zvlášť. Tento postup značně zpomalil
montáž nových ocelových konstrukcí, čímž se
celá výstavba zbrzdila. Firma nás proto požádala o prodloužení doby výstavby o 60 dnů. Rada
města s prodloužením výstavby z důvodů, které se předem nedaly předvídat a nemají vliv na
hodnotu díla, souhlasila. Nové třídy by tak měly
být dokončeny na sklonku letošního roku. Pak
přijde na řadu vybavení jejich interiéru a před-

Nové vodovodní a kanalizační rozvody v budově „D“
Staveništěm se o prázdninách stala i budova
„D“. V kuchyni a ve dvou patrech nad ní vyměnila firma S.V.A. všechny vodovodní a kanalizační
rozvody. Ty byly v dezolátním stavu, neboť stavba pochází z osmdesátých let minulého století,
kdy se používal nejméně kvalitní materiál. Ve
všech třídách vyjma novějšího podkroví a ve
všech sociálních zařízeních zároveň s novými
rozvody vyměnila i vodovodní baterie a zařizovací předměty. Současně byly realizovány nové
obklady a dlažby. Rovněž došlo k oddělení pitné vody od vody požární, což je v dnešní době
samozřejmostí, ale dříve tomu tak nebylo. Po
letech tak konečně i v patrech této budovy teče
bez problémů voda i v době, kdy jsou puštěné
myčky nádobí v kuchyni.
Nová třída pro prvňáčky v budově „A“
Nejnovější školní budovu zasáhl stavební ruch
nejméně, když pomineme její suterén, kde se
buduje zázemí sportovní haly. Pouze v jedné ze
tříd, která sloužila v posledních letech jako školní družina a předtím krátce i jako třída mateřské
školy, jsme nechali vybourat příčku, odstranit toalety a vyměnit podlahové krytiny tak, aby tento
prostor mohl sloužit jako kmenová učebna pro
první ročník.
Sportovní hala
Při pohledu na školní komplex je kromě nové
fasády nejstarší budovy velkou změnou nová
stavba sportovní haly. O prázdninách firma
Chládek & Tintěra dokončila podlahu, nahradila původní nosné sloupy novými, vybetonovala
obvodové stěny a osadila mohutný ocelový nosník. Na něj pak v prvním zářijovém týdnu osadila
krov. Před zimou firma dokončí střechu tak, aby
mohly finišovat práce uvnitř a stavba byla hotova
do konce února příštího roku.
Nové komunikace
Firma Klika & Dvořák o prázdninách dokončila rekonstrukci povrchů ulic Mostecká, Na Marsu a Střední. Zároveň provedla výstavbu nového
úseku chodníku ve Vrážské ulici a přechodu pro
chodce v Dobřichovické ulici. Všechny zmiňované ulice slouží i jako spojnice vedoucí ke škole,å

FOTO: Petr Kubín

-- Takhle vypadala stavba nových tříd v základní škole v polovině září. --
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z radnice
å a tak bylo prioritou dokončit je do začátku

nového školního roku. V září začala firma s rekonstrukcí Budějovické a Jiráskovy ulice. V letošním roce se ještě dočkají obyvatelé Čapkovy,
Modřínové a části Libušiny ulice.

FOTO: MěÚ Černošice

Nové veřejné osvětlení
Firma ELTODO-CITELUM, která vyhrála zakázku na výstavbu nového veřejného osvětlení v několika ulicích, které město v letošním roce rekonstruuje, provedla dosud nové osvětlení v ulicích
Mostecká, Libušina, Střední a Plzeňská. V Plzeňské ulici totiž společnost ČEZ odstranila vrchní vedení el. energie a veřejné osvětlení by zde přestalo svítit. V letošním roce ještě postaví nové veřejné
osvětlení v ulicích Modřínová a v části Jiráskovy
ulice, která nyní prochází rekonstrukcí.

-- Mostecká má kromě nového povrchu i nové veřejné osvětlení. --

Jiří Jiránek

Změna č. 2 územního plánu Černošice
Od roku 2010 mají Černošice nový územní plán.
V roce 2014 byla vydána jeho první změna.
Změna se týkala celého území Černošic a byly
do ní zapracovány zastupitelstvem přijaté žádosti vlastníků na změnu využití jejich pozemků, záměry města, záměry z nadřazené dokumentace
a dále byly odstraněny nejasnosti nového územního plánu, které se projevily při jeho používání.
Do změny byla také zapracována přeložka silnice II/115 a rekonstrukci trati č. 171 Praha - Beroun podle nadřazené dokumentace – Zásady
územního rozvoje Středočeského kraje (ZUR)
vydaných v prosinci 2011.
ZUR vymezily přeložku silnice II/115 jako koridor dopravy nadmístního významu a zároveň
jako veřejně prospěšnou stavbu D088. Pro silnice II. třídy je navržen koridor v šířce 180 m,
který může být s ohledem na území dále upřesněn. Obdobně ZUR vymezily rekonstrukci trati
č. 171 Praha - Beroun jako koridor nadmístní
železniční stavby a jako veřejně prospěšnou
stavbu D215 (viz obrázek). Řešení navržené
v ZUR je pro územní plán i pro regulační plán
podle stavebního zákona závazné a musí být při
jejich pořizování dodrženo.
Správa železniční dopravní cesty (SŽDC)
nyní projednává posuzování vlivů záměru „Optimalizace trati Praha – Beroun“ včetně přeložky silnice II/115 na životní prostředí (tzv. EIA)
a připravuje dokumentaci pro územní řízení na
umístění tohoto záměru. Součástí připravované

stavby "Optimalizace trati Černošice - Beroun"
je zrušení úrovňového křížení a jeho náhrada
přeložkou silnice II/115, dále nové propojení
ulice Zdeňka Lhoty s ulicí Radotínská v prostoru současné zastávky Černošice včetně dílčích
úprav přilehlých komunikací. Správa železniční
dopravní cesty požádala město Černošice o pořízení změny územního plánu z důvodu zapracování aktuálního stavu projektové dokumentace
tak, aby bylo nahrazení stávajícího úrovňového
křížení silnice II/115 se železniční tratí přeložkou realizovatelné.
Zastupitelstvo města Černošice dne 9. 9.
2015 přijalo žádost SŽDC, rozhodlo o pořízení
Změny č. 2 územního plánu Černošice a zároveň rozhodlo o souběžném pořízení regulačního plánu v řešeném území. Důvodem pro pořízení regulačního plánu byla potřeba stanovit
pro řešené území podrobnější podmínky než
umožňuje územní plán (např. přesnější umístění
opěrných zdí a vozovky, vzhled staveb, apod.)
tak, aby byl minimalizován zásah do pozemků
v okolí dráhy.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva o pořízení regulačního plánu a změny územního plánu
zpracuje pořizovatel zadání obou dokumentací (zadání obsahuje jen text, výkresovou část
nemá). Podkladem pro zadání bude rozpracovaná projektová dokumentace pro územní řízení. Zadání se budou projednávat s dotčenými
orgány i s veřejností. Projednaná zadání bude

AKCE KONTEJNERY PODZIM 2015
3. 10. od 8.00 – 12.00
Mokropsy (Dr. Janského) n Černošice (Libušina) n Černošice (Karlická) n Černošice (u kostela)

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

17. 10. od 8.00 – 12.00
Vráž (Dobřichovická – u trafostanice) n Karlštejnská (u trafostanice)
n Černošice (Radotínská – Sadová) n Černošice (Jansova)

24. 10. od 8.00 – 12.00
Chatové osady n Na Vírku n Na Drahách (u hřiště) n V Habřinách n V Lavičkách
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-- ZUR - výřez z výkresu I.4. Veřejně
prospěšné stavby a opatření --

schvalovat zastupitelstvo. Teprve na základě
schválených zadání bude projektant zpracovávat
vlastní návrhy regulačního plánu a změny územního plánu, jejichž součástí bude kromě textové
i grafická část. Návrh regulačního plánu a změny územního plánu budou projednávány s veřejností s možností uplatnit připomínky a námitky.
Celý proces pořízení regulačního plánu a změny
územního plánu bude trvat zhruba dva roky.
Helena Ušiaková, vedoucí odboru územního plánování

Co do kontejnerů nepatří:
Sklo, plasty, papír, železný šrot
(lze odevzdat hasičům Mokropsy, nebo
do TS), lednice, veškerý elektroodpad
= nebezpečný odpad (zdarma do TS),
barvy, ředidla a jiné chemikálie (zdarma
do TS), bioodpad (větve, tráva apod. se
sváží každou středu z hnědých nádob
určených na bioodpad).
Prosíme občany, aby dbali pokynů
obsluhy kontejnerů, odpad ukládali
pouze do kontejnerů
a neznečišťovali okolí.

z radnice

Jednou větou...
• Navzdory rozsáhlým stavebním pracím (půdní
vestavba nových tříd, zateplení fasády a výměna
oken v budovách B+C, rekonstrukce rozvodů
v budově D, změny vnitřních dispozic v budově
A a stavba velké sportovní haly) začal školní rok
v naší ZŠ v řádném termínu 1. září. Velké díky za
podíl na přípravě bezproblémového zahájení patří nejen vedení školy, ale i jejím zaměstnancům,
dále technickým službám, dobrovolným hasičům,
odboru investic a správy majetku a dalším.
• Ministerstvo financí ČR nám konečně potvrdilo
souhlas, že dotaci na nový centrální vchod a centrální šatny základní školy, a na rozšíření zázemí kuchyně a nové sociální zařízení, můžeme čerpat až
v roce 2016. Letos – jak původně podmínky dotace velely – to při kombinaci výše uvedených čtyř
velkých stavebních projektů ve škole už opravdu
nešlo zvládnout.
• Stavební úřad má konečně nové vedení - po
několika kolech výběrového řízení byla do funkce
vedoucí jmenována Ing. Petra Pelešková, s nástupem od 1. listopadu.
• S ohledem na trvalý nárůst částky, kterou město ročně dotuje svoz a zpracování odpadů, bude
zastupitelstvo projednávat návrh na zvýšení ročního poplatku ze současných 492 Kč na 600 Kč na
osobu a rok; poplatek se nezměnil od roku 2005
a v blízkých obcích je dnes už na úrovni 600-700
Kč, a to za menší rozsah služeb; cílem úpravy je
snížení roční ztráty města cca na polovinu (pod
1 milion Kč). Více informací uvnitř listu, včetně
konkrétních finančních údajů a srovnání s jinými
obcemi.
POZOR, VÝLUKA A UZAVÍRKA!
Dočkáme se! Od soboty 17. do pondělí 19. října 2015 proběhne uzavírka hlavního žel. přejezdu v Černošicích a částečná výluka vlaků.
SŽDC potvrdila chystanou opravu druhé poloviny přejezdu (jednu opravili loni) a bouchajícího odvodňovacího kanálku.
• Na území Černošic budou opraveny a doplněny
chybějící značky pro cyklisty; cyklotrasa z Masopustního náměstí bude vedena již pouze kolem

Žádost o prořezání
stromů a keřů v blízkosti
elektrického vedení
ČEZ Distribuce, a.s. žádá jako každoročně
občany o prořezání stromů a keřů v blízkosti elektrického vedení, které se nachází na
jejich pozemcích, aby byl zabezpečen bezproblémový provoz distribučního zařízení
a zajištěná spolehlivá dodávka elektrické
energie. Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu 2015.

mokropeského nádraží (odstraní se značení paralelního vedení trasy Topolskou ulicí).
• 6. září se uskutečnil druhý ročník černošického
Radiofestu, na kterém vystoupili Chinaski, Xindl X,
Michal Hrůza, Jelen a Nebe; díky účasti 3000 diváků šlo o největší akci roku.
• Rada a zastupitelstvo vyčlenily 600 tis. Kč na
odbornou analýzu rizik bývalé skládky U Dubu,
včetně geologického průzkumu a odběru vzorků;
na dodavatele analýzy proběhne výběrové řízení.
Analýza je nutnou podmínkou žádosti o dotaci na
budoucí rekultivaci skládky, která podle hrubého
předpokladu bude stát cca 20 milionů. Když dotaci získáme, zpětně z ní lze proplatit i vstupní výdaj
na analýzu.
• Naši dobrovolní hasiči do svého týmu zvou další
členy – zájemci mohou získat více informací přímo
od velitele jednotky Tomáše Havlíka (tel. 725 026
627) a na www.sdhmokropsy.cz.
• Pražské pracoviště městského úřadu výrazně
rozšiřuje tým pro agendu sociálně právní ochrany
dětí (OSPOD) – na základě státní dotace bude mít
38 pracovníků, kteří využijí nově pronajatých prostor ve Václavské ulici.
• Na zářijovém zastupitelstvu byla ustavena Černošická společnost letopisecká (ČeSpoLet), která se bude věnovat shromažďování a zveřejňování
informací z dávné i novodobější historie Černošic
a spolupracovat s kronikářkou města.
• Zastupitelstvo akceptovalo žádost SŽDC o zahájení procesu projednání změny územního plánu, která se týká rozšíření ploch pro připravovanou přeložku silnice II/115 v oblasti černošického
nádraží; současně zastupitelé pro zajištění zájmů
města a jeho občanů rozhodli o pořízení tzv. regulačního plánu, ve kterém lze investora svázat
podrobnějšími podmínkami. Jakmile od investora
získáme dokumentaci, svolá vedení města schůzku s majiteli pozemků (zahrad), na které má mít
projekt nějaký přímý dopad (dočasný nebo trvalý
zábor (za úplatu)), a nabídne jim společný koordinovaný postup.
• Nejvyšší správní soud vyhověl kasační žalobě
proti loni schválenému územnímu plánu v otázce
tří nových stavebních parcel na konci Husovy ulice
a vrátil věc krajskému soudu; naopak výhrady vůči

změně sousedního pozemku na plochu určenou
pro novou mateřskou školu byly zamítnuty.
• Na příjemných 13 milionů korun ocenila městský úřad, tedy jeho stávající pozemek a budovu,
nejvyšší nabídka. Minimální požadovaná cena byla
7 milionů, celkem jsme obdrželi 6 nabídek. Po
schválení zastupitelstvem a po převodu vlastnictví
začne běžet dvouletá lhůta, během které město
musí opravit a přistavět vilu Tišnovských a z dnešních prostor se odstěhovat.
• 26. září navštívila delegace z Černošic německé město Themar, kde byly dlouholeté dosavadní
vztahy slavnostně povýšeny na další úroveň podpisem smlouvy o partnerství.
• Probíhá výběrové řízení na ředitele základní
školy – přihlášky je možno podat do 7. 10. 2015.
Konkurzní komisi jmenovala rada města v souladu se školským zákonem, tj. po jednom zástupci České školní inspekce, Středočeského kraje,
pedagogického sboru, školské rady, srovnatelné
školy a dva zástupce za město (starostu a předsedkyni školské komise).
• Termín dokončení půdní vestavby pěti nových
tříd je nově stanoven na konec listopadu, sportovní hala by měla být dokončena do konce února
příštího roku.
• Společně s organizací Schola Empirica připravujeme dotazníkový výzkum, který se bude týkat
hlavních priorit města, otázek dopravy a obecně
spokojenosti obyvatel a jimi vnímaných problémů.
• Zastupitelstvo znovu schválilo záměr prodeje
městského pozemku pod budovou ČEZu u mokropeského nádraží, tentokrát s minimální požadovanou cenou 8 mil. Kč. Na záměr zveřejněný
v loňském roce (8,64 mil. Kč)
nebyly za více než rok předloženy žádné nabídky, které by
v součtu akceptovaly součet minimálních požadavků ČEZu za
budovu a města za pozemek.
Filip Kořínek
starosta

Veřejné zasedání zastupitelstva
proběhne ve čtvrtek 22. 10. v 19 hodin
v Club Kině.

Vítání občánků
Město Černošice zve všechny své nové občánky ke slavnostnímu uvítání, které se
bude konat v městském sále na Vráži, Mokropeská 2027 dne 6. listopadu 2015
v 16 hodin. Akce je určena všem novorozencům, jejichž matka měla v době jejich narození
trvalý pobyt v Černošicích.
Máte-li o uvítání zájem, přihlaste se, prosím,
paní Evě Řehořové do 1. listopadu na matrice
MěÚ Černošice, telefon: 221 982 526 nebo na
email: eva.rehorova@mestocernosice.cz.
Eva Řehořová, matrikářka

FOTO: MěÚ Černošice

-- Další vítání nových občánků proběhne
v listopadu. --
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Město dotuje svoz odpadu.
Budeme muset platit víc?
Během podzimu letošního roku by měl parlament projednat změnu zákona o místních poplatcích. Připravené a navrhované změny se týkají hlavně možnosti města nastavit pravidla pro
odpouštění poplatků. V tuto chvíli město podle
zákona vybírá následující poplatky: poplatek ze
psa, za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (poplatek za odpad), za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity
a za lázeňský a rekreační pobyt. Městský úřad
připraví nové znění vyhlášky a předloží zastupitelstvu města k projednání na posledním jednání
v letošním roce. Úřad oslovil radu města s otázkou, zda v rámci přípravy má dojít ke změnám
sazeb jednotlivých poplatků. Důvodem je hlavně
to, že se již několik let řeší zejména otázka výše
poplatku za odpad.
Poplatek za odpad ve výši 492 Kč za rok za
poplatníka je stanoven od 1. 1. 2005. Průměrný počet poplatníků (osoby, neobydlené domy
a rekreační objekty, někdo jen za část roku) byl
vloni 7834.
příjmy

rozpočet
2013

poplatek

3.560.000

podnikatelé
příjmy z recyklace

skutečnost
2013

roste počet lidí (množství odpadu) – ročně cca
o 100, zvýšily se náklady na likvidaci odpadu ze
sběrného místa (např. zeleň 2013 – 109 tun,
2014 - 151 tun) a likviduje se více nebezpečného odpadu. Další vliv má i to, že se snížily příjmy
města za recyklaci – méně vytříděného odpadu
(např. 2013 – 124 tun skla, 2014 – 116 tun
skla), což je celkem snížení příjmu o 146.778
Kč. Zvýšený výběr poplatku o 280 tis. nestačí
krýt růst nákladů. V roce 2015 se soutěžil svoz
odpadu a cena se víceméně nezměnila.
V nákladech na svoz odpadu v rozpočtu
(uvedeno v tabulce) jsou pouze částky hrazené
externím společnostem (Rumpold a Atea – bioodpady). Pokud bychom chtěli vyčíslit úplně náklady na provoz systému nakládání s odpadem,
museli bychom k této ceně připočítat náklady,
které nese město, tedy zahrnout i opotřebení
techniky města (nákladní auta a multikáry, kontejnery), spotřebu PHM pro přistavování a odvoz
kontejnerů na BIO odpad, svoz košů a kontejnerů velkoobjemového odpadu a dále pak mzdové
náklady zaměstnanců technických služeb, kteří
zajišťují veškerý svoz odpadu a provoz sběrného
rozpočet
2014

3.623.223

3.560.000

skutečnost
2014
3.903.697

rozpočet
2015

vize 2016

3.560.000

4.740.000

0

153.156

130.000

155.244

130.000

130.000

1.220.000

1.276.637

1.220.000

1.129.859

1.150.000

1.150.000

4.780.000

5.053.016

4.910.000

5.188.800

4.840.000

6.020.000

6.200.000

6.241.144

6.982.356

6.903.989

7.100.000

7.100.000

-1.420.000

-1.188.128

-2.072.356

-1.715.189

-2.260.000

-1.080.000

výdaje
svoz odpadu
celkem rozdíl =
doplatek města

POZN: V tabulce jsou uváděny pro ilustraci údaje z rozpočtu roku 2013 – 2015 a skutečnosti evidované za rok 2013
a 2014. V rozpočtu 2013 nebyly zahrnuty platby z uzavřených smluv na likvidaci odpadu podnikateli.

Z tabulky je patrné, že město na provoz systému nakládání s odpadem doplácí rok od roku
více, za letošní rok to bude téměř 2 mil. Kč
(předpokládáme, že skutečné příjmy budou minimálně na úrovni loňského roku). Nárůst rozdílu
z meziročního srovnání skutečnosti 2014 a 2015
ve výši 527.061 Kč je způsoben zejména tím, že

místa. Z toho plyne, že reálné náklady na provoz
systému nakládání s odpadem jsou větší než
rozpočtované.
O kolik by se mohl poplatek zvýšit
Pokud by bylo cílem zvýšit poplatek tak, aby
kryl předpokládané výdaje v plné (rozpočtova-

Přehled poplatků za odpad ve vybraných obcích
Obec

poplatek

Černošice
Všenory
Dobřichovice
Řevnice
Lety
Karlík
Hostivice
Jesenice
Mníšek pod Brdy
Roztoky
Vestec
Jílové u Prahy
Rudná u Prahy

492 Kč/ os/ rok
700 Kč/ os/ rok
600 Kč/ os/ rok
600 Kč/ os/ rok
Podle typu sběrné nádoby a počtu vývozů
600 Kč/ os/ rok
600 Kč/ os/ rok
Podle typu sběrné nádoby a počtu vývozů
Podle typu sběrné nádoby a počtu vývozů
600 Kč/ os/ rok
Podle typu sběrné nádoby a počtu vývozů
500 Kč/ os/ rok
700 Kč/ os/ rok
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poznámka

né) výši (vycházíme ze skutečnosti 2014), bylo
by při průměrném počtu poplatníků 7900 nutno
poplatek zvýšit o cca 228 Kč na částku 720 Kč
za rok.
V rámci přípravy nového znění vyhlášky projednala otázku výše poplatku také rada města,
která si pro své rozhodování kromě ekonomických podkladů, vyžádala přehled plateb za likvidaci odpadu v okolních obcích. Z přehledu
vyplynulo, že Černošice mají nejmenší poplatek
a současně za něj nabízí největší služby – viz
tabulka. Např. svoz bioodpadu je v některých
obcích hrazen zvlášť nad rámec poplatku,
v Černošicích je poskytován na náklady města
apod. V Černošicích je navíc v rámci poplatku
přistavování kontejnerů na BIO odpad po celém
území města, občané mají možnost odložit velkoobjemový odpad ve sběrném místě i mimo jarní a podzimní kontejnerové akce svozu velkoobjemového odpadu a město podporuje recyklaci
významným navýšením počtu svozů a kontejnerových stání.
Po projednání rada města navrhla zvýšit poplatek pouze o 9 Kč měsíčně (tedy o 108 Kč
ročně) na 600 Kč pro poplatníka. I tak bude
město provoz systému nakládání s odpadem
stále dotovat, neboť bude nadále ztrátový, ale
podaří se ztrátu snížit pod milion korun.
Po deseti letech od poslední úpravy poplatku
za odpad je již situace dále neudržitelná. Jinak
by výdaje na svoz odpadů ubíraly potřebné peníze z jiných důležitých oblastí, ať už jde o např.
financování škol (s větším počtem žáků, dostavbou učeben a haly budou vyšší provozní náklady)
nebo městské policie (od loňska zaveden nepřetržitý provoz pro zvýšení bezpečnosti města).
O konkrétní výši poplatku a možnostech osvobození od jednotlivých poplatků bude rozhodovat
zastupitelstvo města na prosincovém jednání.
Příčinou vysokých nákladů na svoz a likvidaci
odpadu je velké množství vyprodukovaného odpadu. Proto všechny žádáme, aby co nejvíce
odpad třídili. Trend postupného zvyšování poplatků za svoz odpadu bude s vysokou pravděpodobností pokračovat i v příštích letech, kdy se
předpokládá především nárůst cen skládkovného. Cestou, jak snížit náklady spojené s odpady
a poplatek, je pouze menší produkce odpadů
a jejich důslednější třídění.
Jana Ullrichová, vedoucí finančního odboru
Renáta Petelíková, vedoucí odboru technických
služeb

TOHLE SI BUDETE

PAMATOVAT!
Zapamatujte si číslo naší

Bio budou pravděpodobně platit zvlášť
1x týdně 110 l = 2.040 Kč/rok

1x týdně 120 l = 2.580 Kč/rok
1x týdně 110 l = 3.400 Kč + BIO
1x týdně 110 l = 3.600 Kč/rok

Městské policie

606 707 156
Všechna stávající čísla
platí i nadále.

Uložte si je do telefonu pro případ potřeby:

606 707 156,
724 060 620 (1. hlídka),
605 255 450 (2. hlídka).

z radnice

Konkurz na ředitele/ku ZŠ Černošice z pohledu zřizovatele
Vlastnímu jmenování ředitele školy, příspěvkové organizace zřizované obcí, musí
podle platných právních předpisů předcházet konkurzní řízení. To se řídí školským
zákonem, zákonem o pedagogických pracovnících a vyhláškou MŠMT, kterou se
upravují náležitosti konkurzního řízení a konkurzních komisí. Tyto normy jsou závazné pro průběh konkurzu.
Vyhláška stanovuje postup při vyhlášení konkurzního řízení, zabývá se sestavováním a složením konkurzních komisí, vlastní činností
a rozhodováním komise při konkurzním řízení.
Co musí obsahovat veřejné oznámení
Veřejné oznámení konkurzu musí obsahovat
tyto náležitosti: o jakou funkci jde a na které
škole, jaké jsou předpoklady pro výkon této
funkce podle zákona o pedagogických pracovnících, komu a na jakou adresu se podávají přihlášky, do jakého termínu se podávají
přihlášky, jaké jsou náležitosti přihlášky. Tento poslední požadavek zcela záleží na zadání
zřizovatele (životopis, koncepce rozvoje školy,
morální bezúhonnost, dobrý zdravotní stav,
znalost školských předpisů).
Konkurzní komise a její tajemník
V souladu s vyhláškou MŠMT rada města
jmenuje tajemníka konkurzní komise, který
musí být zaměstnancem zřizovatele. Tajemník

VOLNÁ PRACOVNÍ
MÍSTA
Město Černošice přijme
na volné pracovní místo

právníka
pracovní poměr na dobu neučitou
(informace také na telefonu 221 982 532
– Mgr. Slávka Kopačková)

strážníka
Městské policie

(informace na telefonu 602 200818 –
Mgr. Gregor Dušička)

referenty odboru
sociálních věcí
a zdravotnictví
(sociálně právní ochrana dětí, sociální prevence, náhrádní péče), pracoviště Praha.

Bližší informace naleznete na www.
mestocernosice.cz, v kolonce úřední deska – volná pracovní místa nebo
na telefonu Šárka Slabihoudková,
tel: 221 982 522, sarka.slabihoudkova@mestocernosice.cz.

není členem komise a neposuzuje tedy kandidáty. Tajemník zajišťuje veškerá jednání komise i vlastní konkurz po stránce organizační
a administrativní – připravuje kompletní písemnou agendu, domlouvá se členy komise jejich
účast na jednáních, podle pokynů komise jedná s kandidáty během vlastního konkurzu (ve
smyslu organizačním), zhotovuje zápis, zajišťuje kontakt komise se zřizovatelem.
Rada města dále sestaví konkurzní komisi a jmenuje její členy a předsedu. Toto jmenování musí být provedeno nejméně 30 dní
před konáním konkurzního řízení. Komise má
7 členů a toto konkrétní složení: 2 členové
určení zřizovatelem, 1 člen určený ředitelem
Krajského úřadu Středočeského kraje, 1 člen
– odborník v oblasti státní správy, organizace
a řízení ve školství podle druhu příslušné školy nebo školského zařízení, 1 člen - zástupce
České školní inspekce, 1 člen – zástupce
pedagogických pracovníků školy, 1 člen nominovaný radou školy. Jednání konkurzní komise
se mohou bez hlasovacího práva účastnit také
další jmenovaní odborníci. Pozvání na první setkání osob nominovaných do konkurzní komise
zajistí tajemník komise ve spolupráci s vyhlašovatelem konkurzu.
První jednání konkurzní komise = příprava
Komise se schází celkem dvakrát. Na prvním jednání předá tajemník komise jmenovací
listiny předsedovi a členům komise a přizvaným odborníkům, podepsání prohlášení o mlčenlivosti členů, předsedy, tajemníka komise
a přizvaných odborníků. Komise dále posoudí,
zda podané přihlášky vyhovují požadavkům
podle vyhlášeného konkurzního řízení, a zda
splňují všechny předepsané náležitosti. Pokud je nalezen zcela zřejmý rozpor požadavků
zadaných ve vyhlášení konkurzu s podklady
dodanými uchazeči, navrhne komise radě
města vyřazení uchazečů, kteří tyto požadavky nesplňují. Rada města pak návrh potvrdí,
nebo nepotvrdí. Pokud návrh nepotvrdí, účastní se dalšího průběhu konkurzního řízení i tito
uchazeči.
Komise na svém prvním jednání dále také
rozhodne o konání znalostního testu pro uchazeče. Jeho konání je možné, ale není povinné. Znalostní test by měl prokázat, nakolik se
uchazeči orientují v problematice související
s výkonem funkce ředitele školy. Komise sama
stanovuje otázky, kritéria i podmínky hodnocení testu.
Komise také stanovuje další harmonogram
konkurzního řízení, zejména o termínech odeslání pozvánek uchazečům k účasti na vlastním
konkurzu a konání vlastního konkurzu. Včasné
odeslání pozvánek zajišťuje tajemník komise,

a to nejpozději 14 dní před termínem konání
vlastního konkurzu, v níž je uvedeno místo, datum a hodina konání konkurzu.
Druhé jednání komise = vlastní konkurz
Na druhém jednání komise probíhá již vlastní konkurz. Komise provádí s každým uchazečem řízený rozhovor v délce 15 – 60 minut. Po
posouzení a zvážení všech podkladů hlasuje
komise o vhodnosti každého z účastníků pro
výkon činnosti ředitele. Hlasují pouze členové
komise, nikoli tajemník a přizvaní odborníci.
Účastníci, kteří získají nadpoloviční počet
kladných hlasů přítomných členů komise, jsou
vhodnými uchazeči. Pokud vzhledem k přítomným členům komise dojde k možnosti, že některý z účastníků získá rovnocenný počet kladných i záporných hlasů, rozhoduje v takovém
případě hlas předsedy komise.
V případě, že se komise usnesla, že pro výkon funkce jsou vhodní dva a více uchazečů,
sestaví následně každý člen komise vlastní
pořadí těchto uchazečů, a to od nejvhodnějšího po nejméně vhodného uchazeče. Pořadí uchazeče předají všichni členové komise
předsedovi komise, který pak určí výsledné
pořadí uchazečů. Prvním v pořadí se stává
uchazeč s nejnižším součtem umístění podle
pořadí jednotlivých členů komise, přičemž jedno nejlepší a jedno nejhorší hodnocení každého z uchazečů se nezapočítává. V případě rovnosti nejnižšího součtu umístění více uchazečů
se stává prvním v pořadí uchazeč, který získal
nejvíce prvních míst. Je-li takto hodnoceno
více uchazečů, je rozhodující umístění uchazeče v pořadí předsedy komise. Obdobně se
postupuje při určení výsledného pořadí dalších
uchazečů. Toto pořadí je předseda komise povinen hned po jeho vyhodnocení sdělit všem
přítomným uchazečům.
O výsledcích konkurzu musí předseda komise informovat účastníky nejdéle do sedmi dnů
písemně. Vyhláška stanovuje, že při jmenování
na pracovní místo ředitele není výsledné pořadí uchazečů pro zřizovatele závazné, má pro
něj pouze doporučující charakter.
Zápis o konkurzním řízení
Tajemníkovi ukládá vyhláška pořídit o průběhu konkurzního řízení zápis, jehož povinné
náležitosti jsou přesně dané vyhláškou. Jde
o doklad velmi důležitý, který z hlediska činnosti konkurzní komise je vlastně výstupem
pro zadavatele konkurzu – zřizovatele.
Předseda konkurzní komise předá zápis
zřizovateli. Předáním zápisu zřizovateli spolu
s veškerou dokumentací konkurzu v podstatě
činnost konkurzní komise končí. Konkurzní řízení i následné jmenování v souladu se zákony
a předpisy je tak u konce. Práce nově jmenovaného ředitele na začátku.
Jana Svobodová,
odbor školství, kultury a cestovního ruchu

7

z radnice

Z 36. mimořádného jednání Rady města Černošice (18. 8. 2015)
• bere na vědomí žádost spol. NEW WAVE lov titulcích filmu a činnost musí být v souladu
Rada města Černošice:
cation s.r.o. o zábor veřejného prostranství pro
s vyhláškou o veřejném pořádku;
• schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o přijímáparkování a umístění filmové techniky v ulicích • souhlasí s dotací ve výši 15.000 Kč ze zájmoní platebních karet při placení zboží a služeb
Mokropeská, Riegrova a Karlštejnská z důvého fondu rady pro projekt Performance ve
a výpůjčce platebního terminálu s příslušenvodu natáčení filmu ve dnech 28. 8. až 5. 9.
vile Tišnovských za podmínky zařazení akce do
stvím s ČS, a.s.;
2015; souhlasí 1) se záborem 250 m2 veřejprogramu akcí k 900. výročí města Černošice,
• schvaluje zaslání písemné výzvy zpracovazajištění přístupnosti výstavy po dobu jednoho
teli projektové dokumentace pro výstavbu
ného prostranství v ulici Mokropeská ve dnech
týdne a zajištění řádné propagace;
sportovní haly, ve které bude navržen postup
28. 8. a 29. 8. 2015 za poplatek 5.000 Kč,
vypořádání dodatečných nákladů na stavbu
2) se záborem 550 m2 parkoviště v ulici Karl- • schvaluje rozpočtové opatření č. 92; bere se
souhlasem na vědomí rozpočtové opatření
souvisejících s nutnými změnami projektové
štejnská v termínu od 31. 8. do 4. 9. 2015 za
č. 93;
dokumentace;
poplatek 27.500 Kč; nesouhlasí se záborem
• souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky poveřejného prostranství v ulici Riegrova; konsta- • stanovuje plat Kateřině Mandové, ředitelce
MŠ Topolská s účinností od 1. 8. 2015, a to
zemků parc. č. 4100/1, 4100/6, 4101/47,
tuje 1) že ulice Karlštejnská je silnice III/1157,
v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb.
4101/48, 4101/122, 4104/2, 4105/2 v obci
jejímž vlastníkem je Středočeský kraj. Souhlas
o platových poměrech zaměstnanců ve veřeja k. ú. Černošice v oblasti Na Vysoké k vybuse zvláštním užíváním parkovacích stání podél
ných službách a správě, ve znění pozdějších
dování staveb veřejné dopravní a technické
ulice Karlštejnská tedy vydává Krajská správa
předpisů.
infrastruktury soukromým investorem společa údržba silnic Středočeského kraje, 2) že
ností Michael Galerie, s.r.o.;
podmínkou města je uvedení města Černošice

Z 37. jednání Rady města Černošice (31. 8. 2015)
Odbor investic a správy majetku
Rada města Černošice:
• souhlasí s dělením pozemků parc. č. 5484
a 5485/4 a scelením jejich oddělených částí s pozemkem parc. č. 5485/5, a dále se
scelením pozemků parc. č. 5485/3, 5486/1
a oddělených částí pozemků parc. č. 5484
a 5485/4, všechny v ulici Dr. Janského;
• souhlasí - z důvodu majetkoprávního vypořádání - s dělením pozemku parc. č. 3139 ve
Slunečné ulici;
• souhlasí s prodloužením nájmu bytu č. 3
v domě v Poštovní č. p. 228 o jeden rok, tj.
do 30. 9. 2016;
• souhlasí s výpůjčkou pozemků parc. č.
1156/4 a 1156/5 - hřiště v Husově ulici za
účelem pořádání akce „Drakiáda“ v neděli 10.
10. 2015;
• souhlasí s cenovou nabídkou společnosti
ROYAL DIAMOND- stavební společnost s r.o.
ve výši 702.044 Kč bez DPH předloženou
v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na
dodávku výplní stavebních otvorů ve změněném barevném provedení bílá/bílá, kdy oproti
původní cenové nabídce dochází k finanční
úspoře ve výši 44.546 Kč bez DPH;
• schvaluje uzavření smluvního dodatku č. 1 ke
smlouvě o dílo (CES 382/2015);
• bere se souhlasem na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem
životního prostředí ČR dne 20. 8. 2015 pro
projekt „Zateplení objektu MŠ Karlická v Černošicích“, které stanoví podmínky pro přijetí
dotace v celkové výši 5.787.135 Kč (dotace
ze SFŽP ve výši 321.507,50 Kč a dotace z FS
rozpočtu EU ve výši 5.465.627,50 Kč);
• bere na vědomí žádost pana M. o souhlas
s udělením výjimky ze zákazu vjezdu vozidel
nad 6 t do ulice Jahodová z důvodu výstavby
RD na pozemku parc. č. 2917/6 a upozorňuje
žadatele, že o povolení výjimky rozhoduje příslušný silniční správní úřad; souhlasí s výjimkou ze zákazu vjezdu vozidel těžších 6 t do ulice Jahodová k pozemku parc. č. 2917/6, a to
v termínu od 1. 9. do 31. 12. 2015 (souhlas
vlastníka komunikace nenahrazuje povolení
silničního správního úřadu - MÚ Černošice,
odbor stavební úřad, odd. dopravy);
• souhlasí s cenovou nabídkou firmy S.V.A,
spol. s r.o. ve výši 43.391 Kč bez DPH na do8

•

•

•
•

•

•

dávku a montáž koupelnových doplňků v rámci výměny domovního vodovodu a kanalizace
v ZŠ Černošice-Mokropsy; schvaluje rozpočtové opatření č. 100;
schvaluje postup podle části 4 směrnice o zadávání veřejných zakázek a souhlasí s výjimkou
z počtu předložených nabídek; souhlasí s cenovou nabídkou společnosti Pavel Švestka,
s. r. o. na odvoz a likvidaci 600 m3 přebytečné
zeminy z výstavby sportovní haly uložené podél ulice Pod školou za cenu 190.000 Kč bez
DPH (229.900 Kč s DPH);
souhlasí s cenovou nabídkou společnosti
ELTODO-CITELUM, s.r.o. na provedení demontáže nefunkčních podpůrných stožárů veřejného osvětlení v několika ulicích ve městě,
kde došlo k realizaci nového či přepojení stávajícího veřejného osvětlení na zemní vedení a
jejich ekologickou likvidaci ve výši 45.500 Kč
bez DPH;
rozhoduje o prominutí dluhu za nezaplacenou
fakturu č. 1204110056 ve výši 695 Kč panu J.
L. z důvodu promlčení;
souhlasí s postupem při řešení duplicitního
zápisu vlastnictví k id. 1/2 pozemku parc. č.
4500/2 v obci a k.ú. Černošice (ul. Zahradní); doporučuje zastupitelstvu města schválit
navržený postup a uložit OISM podat návrh na
vklad vlastnického práva k id. 1/2 pozemku
parc. č. 4500/2 v obci a k. ú. Černošice do
katastru nemovitostí ve prospěch Města;
schvaluje 1) nabídku paní V. H. na koupi
pozemku parc. č. 3791/3 o výměře 220
m2 za cenu 500 Kč/m2; 2) Kupní smlouvu
č.410/2015, kterou dojde k prodeji pozemku parc. č. 3791/3 o výměře 220 m2 v obci
a k.ú. Černošice v Zátoce Radosti za částku
500 Kč/m2; doporučuje zastupitelstvu města
projednat a schválit nabídku a smlouvu;
schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc.
č. 5363/7 o výměře 93 m2 v obci a k.ú. Černošice (ul. Pod Hladkou skalou) od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví Města Černošice; doporučuje zastupitelstvu města projednat a schválit bezúplatné nabytí tohoto pozemku.

Návrhy členů rady města
Rada města Černošice:
• bere na vědomí dopisy adresované radě měs-

ta Černošice panem J. P., týkající se územního
a stavebního řízení k lokalitě „Na Vysoké“ - Kollárova ul.;
• schvaluje program 8. zasedání zastupitelstva
města.
Tajemník městského úřadu
Rada města Černošice:
• jmenuje Ing. Petru Peleškovou vedoucí odboru stavební úřad Městského úřadu Černošice
s účinností od 1. 11. 2015;
• bere na vědomí informaci o konání výjezdního zasedání vedoucích pracovníků úřadu ve
dnech 7. - 9. 10. 2015; souhlasí s udělením
výjimky z vnitřního předpisu č. 5 „Zadávání veřejných zakázek“ dle bodu 4.1. na úhradu nákladů za výjezdní zasedání ve dnech 7. - 9. 10.
2015; schvaluje rozpočtové opatření č. 99.
Městská policie
Rada města Černošice souhlasí s udělením
výjimky vnitřního předpisu č. 5 - zadávání veřejných zakázek dle bodu 4.1. na opravu vozu Škoda Fabia r.z. 9S5 9991 v celkové výši včetně
DPH 27.167 Kč autorizovaným servisem Femat
Radotín.
Úsek právní
Rada města Černošice:
• schvaluje Dohodu o narovnání mezi městem
a panem M. B., dle které město uhradí částku
8.000 Kč panu B. v souvislosti s poškozením
oplocení jeho pozemku v ul. Chrudimská stavební firmou ROBSTAV, k.s.;
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem
a p. L. M. (smlouva č. 406/2015) o poskytnutí daru na podporu výstavby sportovní haly ve
výši 25.000 Kč;
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem
a manželi A. o poskytnutí daru na podporu výstavby sportovní haly ve výši 25.000 Kč;
• souhlasí s nabídkou Komerční banky, a.s.
předloženou v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na rozšíření předmětu úvěrové smlouvy
č. 99000935004 - čerpání úvěru pro zajištění
financování vestavby tříd v ZŠ v Černošicích
o možnost čerpat finanční prostředky v rámci
úvěrového rámce také na financování projektu
půdní vestavby tříd v základní škole;
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem

z radnice
a společností Pavel Švestka s.r.o. o poskytnutí Odbor technických služeb
Rada města Černošice bere na vědomí 1)
daru na výstavbu sportovní haly;
informaci o pokácení 10 topolů na cyklostezce Černošice Radotín firmou Miroslav Peprný,
Finanční odbor
IČ 18581994 za cenu 91.960 Kč vč. likvidace
Rada města Černošice:
• souhlasí s prominutím dluhu a odpisem ne- veškeré dřevní hmoty, 2) informaci o prodeji užitdobytné pohledávky za vodné a stočné ve výši kového a palivového dřeva z kácení topolů na
cyklostezce za cenu 8.880,80 Kč firmě Miroslav
6.933 Kč;
• bere na vědomí informace o přípravě nové Peprný, IČ 18581994.
OZV o místních poplatcích; ukládá finančnímu
odboru společně s právním úsekem připravit Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
změnu ve výši poplatku, a to na 600 Kč;
• schvaluje rozpočtové opatření č. 95; bere se Rada města Černošice:
souhlasem na vědomí rozpočtové opatření • schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace mezi
městem a paní Hanou Poislovou na akci nazvač. 96.
nou „V záři medvědího objetí“. Kulturní akce se
bude konat 25. 9. od 18.00 do 23.00 ve vile
Útvar interního auditu
Tišnovských. Diváci uvidí světelnou show v
Rada města Černošice souhlasí s udělením
kopuli a dále budou moci zhlédnout vernisáž
výjimky z vnitřního předpisu č. 5 „Zadávání vevýstavy, která bude následně otevřena od 28.
řejných zakázek“ dle bodu 4.1. při opravě vozu
9. do 2. 10. od 10.00 do 18.00;
Škoda Fabia za celkovou cenu 34.878 Kč včetně DPH firmou PIT LINE - Pavel Švorčík, Praha • určuje Evu Jeřichovou jako tajemníka konkurzní komise pro konkurz na ředitele/ředitel5 – Radotín.
ku ZŠ.
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Rada města Černošice bere na vědomí zápis Úsek projektového řízení
ze 6. zasedání sociální komise dne 29. 7. 2015; a komunikace
souhlasí 1) s vyjádřením podpory výstavbě do- Rada města Černošice schvaluje 1) rozpočmova pro seniory v Loděnici s tím, že město se tové opatření č. 88 ve výši 600.000 Kč (včetně
nebude na výstavbě ani provozu zařízení finančně DPH) na zajištění projektové dokumentace pro
podílet, 2) s přidělením uvolněného bytu v DPS veřejnou zakázku na dodavatele Analýzy rizik
ve výši 23.595 Kč (včetně DPH) a na provedepaní B. P.

ní analýzy rizik skládky U Dubu v Černošicích,
včetně průzkumných geologických prací ve výši
576.405 Kč (včetně DPH), 2) objednávku na
zpracování projektové dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele Analýzy rizik skládky
U Dubu v katastru města Černošice, a to u společnosti ET CONSULTING s.r.o. ve výši 19.500
Kč bez DPH (23,595 Kč včetně DPH); souhlasí
s přípravou zadávací dokumentace pro veřejnou
zakázku malého rozsahu na výběr dodavatele
analýzy rizik skládky U Dubu v Černošicích.
Dodatečně zařazené body
Rada města Černošice:
• schvaluje Darovací smlouvu č.372/2015
mezi městem a spoluvlastníky pozemku parc.
č. 4271/59 v obci a k.ú. Černošice o darování
pozemku pro výstavbu přístupové pozemní komunikace k ČOV (ul. Radotínská);
• schvaluje nákup sklopné elektrické pánve pro
školní kuchyň ZŠ Černošice ve výši 94.248
Kč a souhlasí s použitím fondu investic školy
na tento účel;
• nesouhlasí s dělením pozemku parc. č. 2459
v ulici Dr. Janského podle návrhu doručeného
dne 17. 7. 2015;
• pověřuje pana Petra Haladu, starostu Kamýka nad Vltavou k zastupování města Černošice na V. republikovém shromáždění Sdružení
místních samospráv, které se koná dne 15. 9.
2015 v obci Vír.

Z 38. mimořádného jednání Rady města Černošice (9. 9. 2015)
Rada města Černošice schvaluje nájemní smlouvu Václavská 12, Praha 2 pro odbor OSVZ/OSPOD.

Z 39. jednání Rady města Černošice (14. 9. 2015)
Odbor investic a správy majetku
Rada města Černošice:
• souhlasí se zahájením zadávacího řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu pro výběr
dodavatele služeb na likvidaci odvodněného
biologického kalu z ČOV Černošice; schvaluje výzvu a zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce specifikované; jmenuje společnou
komisi pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek ve složení: členové:
Jiří Jiránek, Veronika Roubíčková a Mgr. Olga
Pavlíková; náhradníci: Pavla Hoppová, Renata Petelíková, Slávka Kopačková; stanoví, že
komise bude společnou komisí pro otevírání
obálek a posouzení a hodnocení nabídek;
• souhlasí s cenovou nabídkou společnosti
Grido, Architektura a Design, s.r.o. na projektovou dokumentaci pro provedení stavby na
interiér občerstvení a umístění tubusů se základními kameny pro sportovní halu u ZŠ Černošice za cenu 45.000 Kč bez DPH (54.450
Kč včetně DPH);
• bere na vědomí žádost společnosti Chládek a
Tintěra, a.s., dodavatele stavby "Půdní vestavba učeben ZŠ Černošice - Mokropsy", o prodloužení termínu dokončení stavby z důvodů
značené technologické složitosti provádění
nových nosných konstrukcí krovu; souhlasí
s posunem termínu dokončení stavby do 27.
11. 2015; schvaluje návrh smluvního dodatku
č. 1 k SoD;
• schvaluje dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě

v systému Pražské integrované dopravy na
roky 2010 až 2019 uzavřený podle zákona
č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění
pozdějších předpisů (linka PID č. 313) CES 442/1/2015;
• bere na vědomí žádost spol. NEW WAVE location s.r.o. o zábor veřejného prostranství pro
parkování a umístění filmové techniky v ulici
Karlická z důvodu natáčení reklamy dne 16. 9.
2015; nesouhlasí-souhlasí se záborem 55
m2 veřejného prostranství v ulici Karlická dne
16. 9. 2015 za poplatek 550 Kč;
• souhlasí s realizací veřejné zakázky na výběr
pojistitele pro „Pojištění obecné odpovědnosti
města Černošice a jím zřízených příspěvkových organizací“; schvaluje výzvu, zadávací
dokumentaci a přílohy k zadávací dokumentaci pro „Pojištění obecné odpovědnosti města Černošice a jím zřízených příspěvkových
organizací“;
• souhlasí s realizací veřejné zakázky na výběr
pojistitele pro „Pojištění flotily vozidel města
Černošice“; schvaluje výzvu, zadávací dokumentaci a přílohy k zadávací dokumentaci pro
„Pojištění flotily vozidel města Černošice“.

• schvaluje
2015.

předložený

plán

inventarizace

Úsek právní
Rada města Černošice:
• schvaluje Darovací smlouvu č. 421/2015
mezi městem a p. Š. P. o poskytnutí daru ve
výši 100.000 Kč na podporu výstavby sportovní haly;
• schvaluje Darovací smlouvu č. 444/2015
mezi městem a MUDr. K. B. o poskytnutí daru
ve výši 25.000 Kč na podporu výstavby sportovní haly;
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem
a manželi P. o poskytnutí daru ve výši 110.000
Kč na podporu výstavby sportovní haly;
• schvaluje Darovací smlouvu č. 437/2015
mezi městem a manželi H. o poskytnutí daru ve
výši 80.000 Kč na podporu výstavby sportovní
haly v Černošicích;
• schvaluje Darovací smlouvu mezi městem
a společností Aspironix s.r.o. o poskytnutí
daru na podporu výstavby sportovní haly ve
výši 220.000 Kč;
• rozhoduje o výjimce z povinnosti zadávajícího předložit nabídky minimálně 3 dodavatelů
dle Vnitřního přepisu č. 5 města Černošice
Finanční odbor
o zadávání veřejných zakázek; schvaluje 1)
Rada města Černošice:
přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu
• souhlasí s vyřazením rozbitého a nefunkčního
dle Vnitřního předpisu č. 5 města Černošice
majetku z evidence Mateřské školy Černoo zadávání veřejných zakázek, a to veřejné zašice, Topolská 518, příspěvkové organizace
kázky na supervizi pracovního týmu oddělení
v celkové výši 43.445 Kč;
sociálně právní ochrany dětí prováděnou paní
• schvaluje rozpočtové opatření č. 102;
9
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•
•
•

Mgr. Monikou Havlíčkovou, 2) text Dohody
o supervizi pracovního týmu s odměnou za
jednu hodinu supervize ve výši 1.100 Kč;
schvaluje výzvu k podání nabídky na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Nákup 2 ks sypačů
vozovek SVS - 1,2 E MULTI“;
schvaluje 1) ceník kopírovacích služeb, 2)
smlouvu se společností DILIA;
souhlasí s uzavřením smlouvy č. 445/2015
s ČR - Ministerstvem práce a sociálních věcí,
jejímž předmětem je předání majetkových práv;
schvaluje 1) postup podle čl. 4.1 vnitřního
předpisu č. 5 (směrnice města o zadávání
veřejných zakázek), 2) rozpočtové opatření
č. 104; rozhoduje o výjimce z počtu předložených nabídek dle čl. 4.1 vnitřního předpisu
č. 5 (směrnice města o zadávání veřejných
zakázek); souhlasí s cenovou nabídkou firmy
Profil Nábytek a.s. IČ: 48202118, v hodnotě
112.559,50 Kč bez DPH.

kup 24 t posypové průmyslové soli v 25 kg
přidružené členství ve spolku, ukládá radnímu
pytlích za celkovou cenu 60.113 Kč vč. DPH
Tomášovi Kratochvílovi zahájit jednání o textu
a dopravy;
stanov spolku Otevřená města, z.s., se zástupci
ostatních samospráv, a parafovat jménem měs- • schvaluje rozpočtovou cenu ve výši 19.360
Kč bez DPH na pravidelnou údržbu zahrata Černošice dojednaný text stanov a předložit
dy ZUŠ vykonávanou firmou Weiss & Wild
dojednaný text stanov k projednání Radě města
s.r.o., Konojedská 1591/41, Praha 10, IČ
Černošice, která ho v případě souhlasu předloží
26712270.
Zastupitelstvu města Černošice.

Odbor školství, kultury a cestovního
ruchu
Rada města Černošice jmenuje konkursní ko•
misi pro konkurs na obsazení funkce ředitele/
ředitelky Základní školy Černošice, příspěvkové
organizace v tomto složení: předsedkyně komise PhDr. Lenka Kalousková, PhD. - zástupce zřizovatele, členové komise: Mgr. Filip Kořínek - zástupce zřizovatele, Mgr. Ludmila Zhoufová - zástupce
pedagogických pracovníků školy, Mgr. Petr Jiroš
- zástupce České školní inspekce, Mgr. et. Bc.
Martin Ševčík - zástupce za srovnatelné školské
zařízení, Ing. Michaela Dvořáková - zástupce školÚtvar interního auditu
Rada města Černošice schvaluje nákup ské rady, Dita Sýkorová - zástupce Krajského úřaochranných pomůcek od firmy Probo-Petr Ma- du Středočeského kraje; souhlasí v souladu s § 2
chara, Rumburských hrdinů 819, Nový Bor za odst. 5, vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkursního řízení a konkursních komisích, s přicelkovou cenu 165.112 Kč včetně DPH.
zváním Mgr. Aleny Lalákové, Mgr. Jana Bartoloměje Martina Kozla a Mgr. Petra Hopfingera jako
Odbor informatiky
Rada města Černošice bere na vědomí in- odborníků v oblasti školství do konkursní komise
formace o cíli spolku Otevřená města, z.s., s právem poradního hlasu.
a o průběhu jeho zakládání obsažené v důvodové
zprávě; vyjadřuje zájem na tom, aby se město Odbor technických služeb
Černošice účastnilo jednání o založení spolku Rada města Černošice:
Otevřená města, z.s., s možností získat základní/ • schvaluje výběr nabídky firmy Ger-Pol na ná-

Komise pro životní prostředí a pořádek ve městě
Rada města Černošice bere na vědomí zápis
z 6. zasedání komise pro vzhled města a životní
prostředí ze dne 2. 9. 2015; ukládá Městské
policii Černošice po odstranění stromů v havarijním stavu a následném otevření cyklostezky
pravidelné sledování 48 h předpovědi nárazovitého větru u ČHMÚ a v případě, že předpovídaná
rychlost větru pro lokalitu Černošice přesáhne
15 m/s po dobu alespoň dvou hodin, cyklotrasu uzavřela a po minimálně čtyřech hodinách
po poklesu předpovídané rychlosti větru pod 15
m/s ji opět uvolnila (RNDr. Jan Pretel, CSc., člen
komise, je ochoten zdarma proškolit všechny
pracovníky MP).
Dodatečně zařazené body
Rada města Černošice souhlasí s umístěním
25 ks oboustranných vývěsních tabulí na sloupy
veřejného osvětlení v období od 18. 9. do 2. 10.
2015 za účelem propagace projektu BASS ČERNOŠICE s tím, že budou do 4. 10. odstraněny
a nesmí být na sloupech, kde se nachází dopravní značka.

Z 8. zasedání Zastupitelstva města Černošice (9. 9. 2015)
Zastupitelstvo města Černošice:
• ustavuje Černošickou společnost letopiseckou jako dobrovolnou a nehonorovanou pracovní skupinu, která se bude věnovat shromažďování a zveřejňování informací a údajů
z dávné i novodobější historie Černošic s cílem
podpořit tak sounáležitost obyvatel Černošic
se svým městem; jmenuje 1) předsedkyni:
Simona Kysilková Šnajperková, 2) členy: Vladimír Dousek, Renata Horešovská, Milena Křížová, Petr Kubín, Ivan Látal, Jana Paďouková,
Michaela Šlesingerová, Otakar Štanc, Alena
Štěpánková;
• bere na vědomí otevřený dopis zastupitelstvu
ve věci topolové aleje mezi Černošicemi a Radotínem; schvaluje návrh odpovědi na otevřený dopis;
• bere na vědomí dopis adresovaný zastupitelstvu města Černošice panem J. P., týkající
se územního a stavebního řízení k lokalitě „Na
Vysoké“ - Kollárova ul.;
• rozhoduje 1) v souladu s § 46 odst. 3 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, že návrh Správy železniční
dopravní cesty na pořízení změny územního
plánu na rozšíření ploch dopravní infrastruktury bude projednáván ve změně Územního
plánu Černošice, 2) v souladu s § 6 odst. 5
písmeno A zákona č. 183/2006 Sb. o pořízení Změny č. 2 územního plánu Černošice,
jejímž obsahem bude zapracování záměru
Optimalizace trati Praha - Beroun a v souladu s paragrafem 70 zákona č. 183/2006
Sb. o souběžném pořízení regulačního plánu
s totožným obsahem; stanoví, že určeným
členem zastupitelstva pro spolupráci s pořizovatelem při projednávání Změny č. 2 územ10
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•
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•

ního plánu Černošice a regulačního plánu
v důvodové zprávě k tomuto usnesení při řešebude Ing. Tomáš Hlaváček;
ní duplicitního zápisu vlastnictví k id. 1/2 k poschvaluje rozpočtové opatření č. 93 a č. 96;
zemku parc. č. 4500/2 v obci a k.ú. Černoschvaluje Rozpočtové opatření č. 88 ve výši
šice (ul. Zahradní); ukládá OISM podat návrh
600.000 Kč (včetně DPH) na zajištění prona vklad vlastnického práva k id. 1/2 pozemku
jektové dokumentace pro veřejnou zakázku
parc. č. 4500/2 v obci a k.ú. Černošice do
na dodavatele Analýzy rizik ve výši 23.595
katastru nemovitostí ve prospěch města;
Kč (včetně DPH) a na provedení analýzy rizik • schvaluje bezúplatné nabytí pozemku parc.
skládky U Dubu v Černošicích, včetně průč. 5363/7 o výměře 93 m2 v obci a k.ú. Čerzkumných geologických prací ve výši 576.405
nošice (ul. Pod Hladkou skalou) od Úřadu pro
Kč (včetně DPH);
zastupování státu ve věcech majetkových do
souhlasí s uzavřením dodatku smlouvy o úvěvlastnictví města Černošice;
ru č. 99000935004 s Komerční bankou, a.s. • bere na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí
- rozšíření předmětu čerpání úvěru o možnost
dotace vydané Ministerstvem životního pročerpat finanční prostředky v rámci úvěrového
středí ČR dne 20. 8. 2015 identifikační číslo
rámce také na spolufinancování projektu půdEDS: 115D222006592 pro projekt „zatepní vestavby tříd v základní škole;
lení objektu MŠ Karlická v Černošicích“ ev.
schvaluje smlouvu o poskytnutí bankovní
č. CZ.1.02/3.2.00/15.27316, které stazáruky č. BZ/11549/15/LCD pro Nájemní
noví podmínky pro přijetí dotace v celkové
smlouvu Václavská 12, Praha 2;
výši 5.787.135 Kč (dotace ze SFŽP ve výši
schvaluje záměr prodeje pozemků parc. č.
321.507,50 Kč a dotace ze SR pokryta pro6192/21, 6192/22, 6192/23 a 6192/24,
středky z Fondu soudržnosti rozpočtu EU ve
všechny v obci a k.ú. Černošice (ul. Zd. Lhoty)
výši 5.465.627,50 Kč); schvaluje 1) Smlouvu
za minimální cenu ve výši 5.602 Kč/m2;
č. 15239483 (CES 431/2015) o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí
schvaluje 1) nabídku paní V. H. na koupi
ČR, na základě které bude městu poskytnuta
pozemku parc.č. 3791/3 o výměře 220 m2
dotace ve výši 321.507,50 Kč na spolufinanza cenu 500 Kč/m2; 2) Kupní smlouvu č.
cování projektu Zateplení objektu MŠ Karlická
410/2015, kterou dojde k prodeji pozemv Černošicích; 2) rozpočtové opatření č. 97;
ku parc. č. 3791/3 o výměře 220 m2 v obci
a k. ú. Černošice v Zátoce Radosti paní V. H. • bere na vědomí odstoupení paní Jany Klimentové z funkce členky Grantového výboru;
za celkovou částku 110.000 Kč;
jmenuje paní Lenku Divišovou členkou Granschvaluje Darovací smlouvu č. 372/2015
tového výboru k datu 9. 9. 2015.
mezi městem a spoluvlastníky pozemku parc.
č. 4271/59 v obci a k. ú. Černošice v ul. Radotínské o darování pozemku pro výstavbu přístupové pozemní komunikace k ČOV;
souhlasí s postupem podrobně popsaným

z radnice

Názory zastupitelů
K návrhu změny územního
plánu pro přeložku silnice
II/115.
Na posledním zasedání zastupitelstva byl
předložen a přijat návrh na změnu územního plánu za účelem rozšíření prostoru pro
možnou budoucí přeložku silnice II. třídy
podél tratě mezi vodárnou a přejezdem na
Radotínské.
Pokusím se vysvětlit, proč jsme s Tomášem
Jandurou tento návrh nepodpořili.
Jako podklad pro tento záměr byla poskytnuta část územního plánu Černošic, do kterého byla zakreslena ve velmi špatném rozlišení
trasa silnice přes soukromé zahrady obyvatel
Komenského ulice.
Chápu, že ti, kteří si myslí, že přeložka silnice II. třídy je pro město přínosem, mají obavy o její proveditelnost, protože prostor mezi
zahradami a železnicí vyznačený v územním
plánu se jeví jako úzký (na tuto skutečnost
jsme několikrát upozorňovali na různých fórech a v IL). Co ale nechápu ani trochu a co
považuji za hazard nejen ve vztahu k vlastníkům dotčených zahrad, je postup, který vedení města v této věci zvolilo. Odůvodnění, že
investor rekonstrukce tratě (SŽDC) předloží
projekční podklady, teprve až rozjedeme tuto
změnu ÚP, je pro mě nepřijatelné.
Správný a odpovědný postup by byl přesně
opačný. Záměr změny územního plánu je potřeba nejprve řádně odůvodnit, což znamená
zejména a mimo jiné:
V území:
a) ověřit, že záměr se při použití různých sta-

vebních postupů opravdu nevejde do plochy vymezené platným územním plánem;
b) n
 a základě tohoto ověření jasně a co nejpřesněji určit, kterých parcel a jak je třeba
se dotknout.
Technicky:
Zjistit geologické podmínky a rizika plynoucí z umístění a provádění této stavby – zda se
vůbec bavíme o něčem proveditelném.
Právně:
Zvážit, jaká právní rizika z tohoto záměru
vyplývají pro město a jeho obyvatele.
Základní princip, kdy město by mělo svoje
obyvatele chránit před nepromyšlenými zásahy a míru jejich poškození při svém rozhodování posuzovat jak prvotní parametr, anebo je
alespoň k projednávání záměru přizvat, nechám nyní stranou.
Co je na celé věci ale nejzáhadnější, je
skutečnost, že na projektu této přeložky se
pracuje již řadu let (první ucelenější dokumentace je z roku 2009), tudíž že potřebné
podklady existují a rozhodně bylo možné návrh změny ÚP předložit v mnohem přesnějším
provedení.
Skutečnost, že se zastupitelstvo usneslo i na tom, že spolu se změnou územního
plánu bude pořízen plán regulační, považuji
z mého pohledu za chabou garanci, protože
v této chvíli je zadání tohoto regulačního plánu určeno pouze oním rozšířením trasy silnice
v územním plánu.
Náš postoj ve věci přeložky je neměnný,
proto jej zopakuji:
1.	Nesouhlasíme s trasováním přeložky silnice II. třídy tak, jak je navržena v zásadách
územního rozvoje kraje (tj. podél trati od

Jak pokračují stavební práce na školce
FOTO: Petr Kubín

vodárny po přejezd Radotínská). Důvodů
máme víc, ale základní jsou:
a. tzv. indukce dopravy – její zvýšení v přímé
úměře k zatraktivnění průjezdnosti městem;
b.	nejasnosti kolem technického a majetkoprávního řešení přeložky;
c.	devastace území zejména kolem kostela
a hřbitova.
2.	Přeložce se a priori nebráníme, ale věc
jsme ochotni posuzovat po splnění těchto
podmínek:
a.	v souladu s územním plánem bude koncipovaná jako místní komunikace;
b.	nebude zasahovat do soukromých pozemků nad rámec ÚP;
c.	její výškové umístění bude kopírovat trasu
tratě;
d.	budou vyřešeny otázky kolem nové hlukové
zátěže;
e.	a zejména bude jasné, zda se jedná o proveditelný záměr.
Osobně považuji záměr přeložky za velmi
nejistý a apeluji na vedení města, aby začalo řešit variantu černošické zastávky a jejího
okolí i pro možnost, že přeložka nebude – je
potřeba aby město mělo v šuplíku přijatelná
řešení pro obě možnosti a začalo usilovat
o vymístění silnice II. třídy z města nebo alespoň o její regulaci prostřednictvím technických opatření.
Za jakékoli reakce na můj příspěvek budu
velmi vděčný.
V příštím IL představíme náš námět na
řešení trasovaní hlavních silničních tahů
v regionu.
Jakub Špetlák, zastupitel Trojlístek

Černošický běh
FOTO: Petr Kubín

-- Práce na zateplení školky v Karlické jsou v plném proudu. --

-- 1. ročník Černošického běhu je úspěšně za námi.
215 závodníků všech věkových kategorí uběhlo dohromady
1.074,35 km. Více informací najdete v příštím vydání IL. --
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z města a okolí

z vašich názorů

V této rubrice přinášíme názory občanů na různé problémy a témata týkající se našeho města a dění v něm.

Po padesáti letech jsme se dočkali
Vydlážděná Střední ulice je náš splněný sen.
Abych vysvětlila důvod, proč píši tyto řádky, je
třeba se ohlédnout trochu do historie. Postavili
jsme malý domek ve Střední ulici počátkem 60.
let minulého století a od té doby zde žijeme.
Pamatujeme všechny starosty (a jednu starostku) a za celou tu dobu jsme až donedávna
měli dojem, že se v Černošicích zastavil čas.
Dlouho byla školní družina umístěna v dnešní
hudební škole (ta byla ve vedlejší zdevastované vile) a děti ze základní školy chodily denně
na obědy ze školní budovy do družiny blátem
Střední ulice. Ta byla za minulého režimu přejmenována na ulici Dr. Janského (zatímco paralelní spodní ulice Janského byla přejmenována
na Gottwaldovu). Po revoluci se naštěstí vše
vrátilo zpátky, dvakrát jsme kvůli tomu vyměňovali občanské průkazy.
Po celá devadesátá léta minulého století vypadaly Černošice, které nebyly ničím víc než
noclehárnou Prahy, jako nějaká zapadlá ruská
vesnice. Dojít na nádraží v čistých botách bylo
nemožné. Petice nepomáhaly. Navrhovala
jsem tehdejšímu vedení města, že pokud nejde
s tou ulicí něco udělat, zda by nebylo možné
umístit na nádraží skřínky, kde by si lidé mohli

nechávat holínky a přezout se před vstupem do
vlaku do čistých bot.
Po revoluci jsme jen smutně sledovali, jak
okolní obce – Radotín, Dobřichovice, Řevnice se začínají probouzet z totalitního marasmu. V Černošicích se nic moc nedělo, až na
některé podnikavce, kteří se snažili počátky
po domácku pochopeného kapitalismu využít
ve svůj prospěch. Je mi jasné, že prostředky
jsou a byly vždy omezené. Z vlastní zkušenosti
vím, jak je obtížné získat peníze ať už z domácích nebo zahraničních zdrojů. Chce to hodně
energie a úsilí, pokud se už k tomu někdo odhodlá, musí to dělat s plným nasazením, strádá
rodina, profese, o volnočasových aktivitách
nemluvě.
Současné vedení města do toho šlo, částečně i za cenu nepopulárního opatření zvýšení
daně z nemovitosti, které ve srovnání s daňovými restrikcemi na úrovni státu (především zvyšování daně z přidané hodnoty, kterou musíme
platit všichni v potravinách a spotřebním zboží)
bylo zcela transparentní, adresné a pro dobro
většiny černošických obyvatel. V Černošicích
naštěstí žije hodně občanů, kteří si toto uvědomují a snaží se v rámci svých možností pomoci

dobré věci. Stačí se podívat na seznam sponzorů na výstavbu sportovní haly. V červenci
jsme se byli na pozvání pana starosty podívat,
jak stavba pokračuje. Je to úžasná věc a je třeba ocenit úsilí všech zúčastněných, kteří se na
přípravě a realizaci tohoto vskutku přelomového projektu podílejí.
Na druhé straně se v Černošicích najdou
i takoví občané, kteří dokáží jen kritizovat, pomlouvat a rozdmýchávat (jak rád uváděl bývalý
president Havel) blbou náladu. Smutným příkladem je nedávná kauza černošické školy, ale
našli bychom i další příklady. Osobně mi není
jasné, proč to tito lidé dělají. Bohužel je pak
mnoho dalších občanů, kteří na takové názory
slyší.
Pravda, žijeme v demokratické společnosti
a každý má právo vyslovit svůj názor. Kritizovat
je vždycky snazší, než navrhnout či udělat něco
konstruktivního a pro dobro věci. Čeština má
na tyto situace řadu přísloví, jako např. „není na
světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem“,
nebo „kdo nic nedělá, nic nezkazí“, případně
„sloužit lidem bývá často za trest“. Proto bych
chtěla touto cestou panu starostovi a celému
vedení města poděkovat za to, co pro Černošice a jejich občany dosud udělali. Díky, a nejen
za tu Středničku!
Libuše Müllerová

K „Optimalizace železniční tratě Praha-Beroun“
Vyjádření občana k názoru zastupitelů v IL
srpen 2015 k připravované akci
Celý život jsem zasvětil Dopravním stavbám, ať už
silničním nebo železničním a 50 let práce v tomto oboru mi jistě dává právo vyjádřit názor k této
problematice.
Hned na začátku myšlenky protáhnout mezinárodní železniční koridor intravilánem obce by
každý správný zastupitel měl tvrdě říci NE. Dobře
vím, když jsme v 70. letech minulého století protáhli dálnici D1 středem obce Troubsko, Popůvky
jaká to byla nenapravitelná chyba. Rovněž všichni
víme, jaká chyba byla dovést dálnici do středu
Prahy a magistrálou protnout Václavské náměstí. Z těchto chyb a mnoha dalších jsme se měli
poučit a jak silniční, tak samozřejmě železniční
mezinárodní koridory nezatahovat do zastavěných oblastí, ale hledat pro ně trasy mimo intravilán obcí. Zde na začátku se stala velká chyba,
že se nenašel někdo, kdo by sjednotil všechna
zastupitelstva obcí Dolního Poberouní a Radotína, aby hned na začátku akce řekli zásadně NE.
Argument, že tunel, který se uvažoval mezi Prahou a Berounem je moc nákladný, nemůže přebít
to, že zničíme celou oblast kolem Berounky. Vím,
že vedení města jedním dopisem v roce 2014 ministru dopravy předložilo žádost o hledání jiné šetrnější cesty, ale od té doby je tam už třetí ministr.
Pokud jsem přesvědčen, že je třeba vyhledat pro
koridor jinou trasu, než tu stávající, tak musím
za tím stát a neustále atakovat příslušná místa.
Spokojit se pouze s jednou odpovědí, že je to dočasné, je málo. Slovo dočasné známe dobře ve
spojení s umístněním sovětské armády na našem
území. Slovo dočasné si ze zkušenosti vykládám,
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že je to o 1 den méně než natrvalo. Dělat se zde
dá ještě dost, ať už se spojit s okolními městy
a zapojit místní poslance.
Z ostatních vyjádření vyplývá, že naši zastupitelé
se radují, že dosáhli dohody na zrušení některých
úrovňových přejezdů a zvýšili obslužnost 10minutovým intervalem. Zbavit se úrovňových přejezdů
je jistě přínos a zvýšit obslužnost také. I když dělat
z tratě tramvajovou dopravu s 10 minutovým intervalem je jistě značně neekonomické, a nevím, jak
dlouho by to Středočeský kraj platil.
Již dnes současná doprava nedodržuje platné hlukové normy a porušuje neustále zákon
č.258/2000Sb.§30 odst. 1. Toto je prokázáno měřením hluku v květnu a červnu 2014, kdy
dovolené zatížení v noční době bylo překročeno
a porovnáním grafikonu to trvá dodnes. Pokud
navýšíme dopravu o cca 80 souprav denně
a zvýšíme rychlost na 100 nebo 120 km/hod,
jak předpokládá projekt Optimalizace v r. 2020,
což už samotné by mělo být předmětem k diskuzi
o bezpečnosti v okolí tratě, tak to také přinese
zvýšení hlukové zátěže. Projekt argumentuje,
že rekonstrukcí železničního svršku i spodku
a přidáním bokovnic na kolejnice tento problém
vyřeší, ale z praxe vím, že se tím docílí max. snížení cca 5dB. Protože v ČR neznám zatím jinou
ochranu před hlukem, než vysoké betonové bariery, bude město rozděleno na dvě části, ať se
nám to líbí, nebo ne. Argument, že budou nové
soupravy, také neobstojí, protože všichni víme, že
hluk z většiny nedělá osobní doprava, ale nákladní, kde je každý vagon od jiného výrobce, jinak
opotřebovaný, jinak sjetá kola apod. Zde se výměny vozového parku nedočkáme.

Takže můj závěr je nechat současnou trať
k obsluze místní dopravy, tak jak ji naši předkové
vybudovali a pro mezinárodní koridor najít trasu
mimo městský intravilán. Pokud se tak nestane,
zničí se pohled nejen na Černošice, Dobřichovice a Řevnice, ale na celé Dolní Poberouní a pak
se můžeme ptát, kdeže to vlastně zastupitelé
udělali chybu.
Stanislav Provázek,
cernosice.zeleznice@seznam.cz
Rád bych upřesnil některé skutečnosti uvedené v textu. Je potřeba rozlišovat rekonstrukci
tratě, která prostředkem naší obce historicky
prochází, a budováním vysokorychlostního
koridoru – o ničem takovém se již v současné době na území Černošic nejedná (a město Černošice takovou variantu opakovaně odmítlo). Trať je přes sto let téměř v původním
stavu a varianta „nedělat nic“ není z hlediska
dopravní obslužnosti našeho města perspektivním řešením. Z pohledu bezpečnosti není
příliš rozdíl v rychlostech 80 – 120 km/hod.
(což je nyní maximálně uvažovaná rychlost,
jejíž případné další snížení je stále předmětem jednání). K zabránění případné srážky
bohužel brzdná dráha v uvedeném intervalu
rychlostí nestačí. Při rychlostech do 150 km/
hod má z hlediska hluku zásadní vliv hluk
z valivého tření (styk podvozku s kolejnicí).
Až při rychlostech vyšších začíná mít vliv
hluk aerodynamický. V podmínkách Černošic tedy bude i nadále hrát nejdůležitější roli
kvalita železničního svršku a podvozku vlakových souprav.
Tomáš Kratochvíl, člen rady města

z města a okolí
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Léto je pomalu za námi a s ním, doufejme, končí atrakce
„přívoz Kazín“
Na začátku letní sezóny jsme zde přispívali často
články, které měly upozornit a vyzvat k zamyšlení
se nad tím, zda má být na Berounce provozováno něco jiného, než co si představujeme pod
pojmem "přívoz".
Při prvním dni spuštění této pro nás nepochopitelné "atrakce", jsme uspořádali poklidnou
„demonstraci“ na lodičkách s lidským pohonem
"Berounka proti proudu". Sešel se krásný počet
26 lodí. Demonstrací jsme panu provozovateli dali jasně najevo, že zde lodě se spalovacím
motorem nechceme.
Bohužel právní předpisy jasně nevymezují,
co je přívoz. A tím pádem se za přívoz schovala
vyhlídková plavba po ose řeky! Musím konstatovat, že výletní loď je tichá a má malý ponor, což
je ale malá náplast na to, co zde kvůli této lodi
vzniklo. Železné sloupy jak pro vystoupení cirkusu, k tomu přidělaná mola se zákazem vstupu
a spousta reklamních bannerů i městské silnice
dostaly jakési „tetování“.
Prostě: „máme zde atrakci číslo jedna a bude-

me zde pálit naftu, i když pojedeme prázdní“.
Myslím, že provoz nemůže být vůbec rentabilní, ale to je věc pana provozovatele.
Každý, kdo na lodi jel, si udělal vlastní úsudek, zda tato plavba má nějaký význam či ne.
Myslím, že sezóna jasně ukázala, že potřebný

Glasnosť v Černošicích
V posledních letech totalitního režimu razili komunisté pod vlivem Michaila
Gorbačova politiku tzv. glasnosti. Glasnosť neboli politika otevřenosti měla
znamenat snahu o demokratizaci ve smyslu trendu ke svobodě slova a informací. Ve skutečnosti probíhala tak, že obyvatelé totalitních států mohli
i nadále mlčet, nebo opatrně nesouhlasit, avšak jejich názory byly ihned
uváděny na „pravou míru“ odpovědnými činovníky nebo jakoby nezávislými autoritami. Bylo pravidlem, že představitelé „těch správných“ názorů
měli k dispozici téměř neomezený prostor pro jejich šíření, zatímco nesouhlasné názory byly odmítány, nebo jejich autoři měli značně limitovanou
příležitost pro jejich vyjádření. Kdo zašel ve svých názorech dále, než byl
totalitní systém ochoten tolerovat, dostal výrazně na pamětnou.
Při čtení posledních dvou výtisků Informačních listů se nemohu ubránit
dojmu, že tento způsob politiky glasnosti inspiroval vedení našeho města,
které ji prosazuje téměř v krystalicky čisté podobě. Ať se již objeví krátký
názor například na rekonstrukci železnice, dění ve škole, architektonické
dílo nebo třeba na topolovou alej, vždy je doplněn reakcí, stavící příspěvek či motivaci jeho autora do podivného světla, nebo je v lepším případě
pouze uvedeno, jak moc se nositel názoru mýlí, ačkoliv se téměř vždy
jedná o autory, kteří mají k dané problematice profesně či svými životními
zkušenostmi blízko. Vědomosti a názory těchto přispěvatelů jsou přitom
vystavovány v potaz jen proto, že tito lidé měli zájem svými znalostmi přispět k tomu, aby v našem městě fungovaly věci tak, jak mají a aby se
v Černošicích dobře žilo. Autoři příspěvků přitom, myslím, nemají v drtivé většině osobní politické ambice a netouží po konfrontaci. Kdo zastává
odlišný názor, nebo třeba jen hodlá hájit svá Ústavou a zákony zaručená
práva, je představiteli našeho města vnímán negativně a nezřídka i tomu
odpovídajícím způsobem veřejně prezentován. Je zřejmě třeba uvést, že
přiměřenou reakci považuji za legitimní, pokud by se příspěvek dotýkal
cti kohokoli, nebo obsahoval nepravdivá či zavádějící tvrzení, což se však
v těchto případech zřejmě neděje, a pokud by následná reakce obsahovala faktické informace. Články hájící názory vedení města jsou naproti tomu
podobných nesouhlasných vyjádření prosty a zdá se, že ani omezení rozsahu příspěvků pro jejich autory zcela neplatí. V květnových Informačních
listech jsme se dočetli, že nemohl být uveřejněn článek paní Capkové,
s odůvodněním, že tématu školy již v Informačních listech bylo věnováno hodně prostoru a „nyní se již budeme věnovat zase dalším tématům“.

FOTO: autor textu

je přívoz, který by jezdil napříč řekou spolehlivě
každou půlhodinu a spojoval Černošice a Kazín
a navazoval by na vlaky jedoucí na Prahu. Vyhlídkové jízdy sem nepatří, jakkoli se mohou
zdát roztomilé.
Václav David

Tento záměr vskutku dlouho nevydržel, neboť v následujících vydáních se
objevilo hned několik článků o škole, hájících „ten správný názor“. V posledních číslech se projevil zajímavý trend, který jsem popisoval výše,
kdy oficiální politiku hájí namísto vedení města jakoby nezávislí občané.
V srpnovém čísle tak pan Mgr. Martin Kozel (kandidoval v komunálních
volbách 2014 jako č. 16 za TOP 09) bez obalu implicitně dovodil, že kdo
nesouhlasí s názory radních, je blbec, v zářijovém vydání se – stejně jako
kdysi Rudé právo – dovolává prof. Pavel Cejnar (v obecních volbách 2014
kandidoval jako č. 18 za Věci černošické) „mlčící většiny“ a bez jakéhokoli
bližšího zdůvodnění navozuje dojem, že většina si myslí (musí myslet) to,
co členové rady města.
Jan Strnad
Poznámka: Plné znění příspěvku pana Strnada najdete na webu města
v rubrice Co se do IL nevešlo.
Cesta příspěvků do rubriky IL „Z Vašich reakcí“
Pokud příspěvek není v rozporu s Pravidly pro vydávání IL, má přiměřenou délku (délka daná Pravidly pro vydávání IL je 1800 znaků včetně
mezer), a v IL je dostatečný prostor pro jejich zveřejnění, pak může být
otištěný. Pokud se některý z příspěvků jeví jako sporný nebo dokonce
porušující Pravidla pro vydávání IL, přeposílá editorka daný příspěvek
Redakční Radě IL, která dá k němu svoje stanovisko, zda příspěvek
uveřejnit či nikoliv. V závažných případech příspěvek RR konzultuje
s odborníky, například právníkem.
Existují dva případy, kdy se v jednom čísle může objevit příspěvek
a zároveň reakce na něj. Prvním případem je situace, kdy příspěvek
obsahuje tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí určité osoby nebo subjektu; pak editorka odesílá příspěvek této osobě
k vyjádření. V druhém případě je možné zveřejnit reakci na příspěvek
v daném čísle, pokud by prodleva ve zveřejnění reakce mohla způsobit dezinformaci, uvést občany v omyl, apod. Proto občas objevíte reakci města Černošice (vydavatele IL) ve stejném čísle jako původní
příspěvek.
U všech příspěvků také samozřejmě platí Článek č. 7 Pravidel pro vydávání IL, a to že na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní
nárok. Pokud tedy v IL není dostatečný prostor, nemusí být příspěvek
zveřejněn, ani pokud splňuje všechny formální požadavky.
Kromě Pravidel pro vydávání IL nesmí příspěvky porušovat také tiskový
zákon a další platnou legislativu.
Redakční rada

Další příspěvky rubriky Z vašich názorů najdete na webu města v rubrice Co se do IL nevešlo.
13

z města a okolí

z vašich názorů

Poděkování
za výstavu
Chceme touto cestou vyslovit poděkování paní
Mileně Křížové za uspořádání a prezentaci velmi
zajímavé výstavy s tématem 70. výročí ukončení
druhé světové války. Díky uveřejněným fotografiím jsme si připomněli odvahu a statečnost našich spoluobčanů a známých v této těžké době.
Dlouhodobý zájem paní Křížové o historii naší
obce a přilehlého okolí dává možnost nahlédnout i do dávné minulosti a ona je vždy ochotná
a vstřícná své znalosti předávat dál. Z jejích sbírek čerpají i státní instituce - museum v Dobřichovicích a v Praze a i studenti u ní nacházejí
podklady pro své diplomové práce.
Přejeme hodně sil a úspěchů v další práci.
Společenství seniorů MaNa

Z městské
policie
• Odstavený vůz
V pátek 4. září přijala hlídka městské policie
oznámení o vraku vozidla v ulici Boženy Němcové v Černošicích. Údajně se mělo jednat o vozidlo Škoda Felicia červené barvy. Hlídka městské policie přijaté oznámení prověřila a zjistila,
že se v žádném případě nejedná o vrak. Vozidlo
bylo opatřeno registrační značkou a nevykazovalo ani další znaky vraku. Z tohoto důvodu
hlídka provedla dotaz do evidence motorových
vozidel, kde zjistila majitelku. Dalším šetřením
bylo zjištěno, že žena, která vozidlo vlastnila, již
zemřela a že dosud není vypořádáno dědictví.
Z tohoto důvodu bude celá věc řešena následně s dědici.

SBÍREJ TONER
Město Černošice je zapojeno do projektu Sbírej
toner.
Pomáháme ústavům mentálně postižených
I v našem okolí žijí mentálně postižení, i v našem okolí jsou ústavy, které o ně pečují a podporují je. Město Černošice podporuje sběrem
tonerů všechny ústavy pro mentálně postižené
zapojené do tohoto projektu rovným dílem. Společně jim můžeme pomoci, můžeme je podpořit,
a to bez vydání jediné koruny z „Vaší kapsy“...
Aktivně se zapojujeme do ochrany životního
prostředí
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Poděkování hasičům
Ráda bych touto cestou poděkovala zásahové
jednotce SDH Mokropsy s velitelem Tomášem
Havlíkem. V neděli 6. září v pozdních večerních hodinách poskytli hasiči pomoc našemu
ročnímu kocourovi, který se vydal na průzkum
střechy v sousedním domě a uvízl na zcela
nepřístupném místě v okapu ve výšce asi 10
metrů. Hasiči profesionálně a ochotně celou

Setkání s Berounkou
Rádi bychom touto cestou poděkovali panu
Vladimíru Douskovi za úžasný zážitek, který
připravil pro občany Černošic v Club Kině ve

situaci vyřešili. Náš dík je o to větší, že pomoc
poskytli i předchozímu kocourovi asi před 6
lety, kterého pro změnu sundavali z vysokého
dubu. Ještě jednou mnohokrát děkuji a doufám, že naši kocouři kaskadéři budou více
opatrní, abychom nemuseli využívat hasičskou
zásahovou jednotku. Na druhou stranu je milé
vědět, že se mají občané Černošic i v takovém
případě na koho obrátit a setkají se s profesionálním a lidským přístupem.
Věra Biskupová

čtvrtek 10. září při "Setkání Černošic a Mokropes s Berounkou".
Nevšední prezentace, protkaná nádhernými
fotografiemi a poutavým komentářem.
Manželé Petelíkovi a Naděžda Švehlová

• Zloději krádež nevyšla
V pátek 4. září v ranních hodinách vyjela hlídka
strážníků do prodejny Albert v Černošicích, a to
na základě oznámení obsluhy, že zadržela zloděje i s lupem. Po příjezdu na místo byl hlídce
předán 34letý muž z Prahy – Radotína, který byl
zadržený s odcizeným zbožím v celkové částce
700 korun. Zboží bylo vráceno a muži policisté
uložili blokovou pokutu za spáchaný přestupek
proti majetku. S podobným typem jednání se
strážníci v současnosti setkávají mnohem častěji, než tomu bylo v minulosti.
• Marný výjezd s dobrým koncem
Ve čtvrtek 3. září po 20. hodině přijala hlídka
Městské policie Černošice oznámení od muže,
který bydlí ve Vrážské ulici v Černošicích. Muž
hlídce sdělil, že již několik dnů neviděl svého
souseda a že má obavu, zda se mu něco nestalo. Strážníci ihned vyjeli na místo, aby celou věc
prověřili. Po zevrubném prověření objektu, kde
neshledali žádné známky násilí, přivolali na místo

Policii ČR. Za nedlouho se k objektu dostavila
žena, která zde zasahujícím strážníkům a policistům sdělila, že majitel objektu je hospitalizován
v nemocnici, a že ona se stará na jeho žádost
o dům a psa. Tak to byl zas jeden marný výjezd
s dobrým koncem. Tímto bych chtěl poděkovat
muži, který celou událost oznámil, za jeho všímavost vůči svým sousedům. Tento typ chování
může těm druhým v některých případech i zachránit život.
• Násilí by nemělo zůstávat bez potrestání
V pondělí 7. září v pozdních večerních hodinách
při pravidelné hlídkové činnosti našla hlídka
Městské policie Černošice v ulici Vrážská v Černošicích ženu ležící na chodníku. Strážníci ženě
pomohli na nohy. Žena jim sdělila, že se pohádala s přítelem, který ji strhl na zem a z místa
odešel. Hlídka ženě nabídla lékařské ošetření,
které odmítla. Dále také odmítla celou věc jakkoliv řešit, což znamená, že agresor trestu unikne.

Tonerové a inkoustové kazety nepatří mezi
odpadky. Jejich sběrem umožníte renovaci
a ušetříte přírodu od zbytečné zátěže. Ročně se
v ČR na skládce ocitne až 3400 tun tonerových
a inkoustových kazet. Společně tohle číslo můžeme snížit…
Renovovat a recyklovat je potřeba, budete IN!
Prázdný tonerový a inkoustový obal má svoji
hodnotu. Sbíráním vhodných prázdných tonerů
nastartujete nejen pozitivní ekologické klima, ale
zároveň zajistíte jednoduchým způsobem peníze potřebným.
Zbavíte se starostí s odstraněním tiskových
kazet

Hromadí se, překážejí, nevíte, kam s nimi?
Odhozením do sběrných boxů se jich zbavíte,
nepoškodíte přírodu a pomůžete….

Gregor Dušička, Městská policie Černošice

Sběrné boxy se nacházejí v areálu Technických
služeb, Topolská 660 a v budově městského úřadu, Riegrova 1209, v přízemí na chodbě.

A proč ne, když nás to nic nestojí!
Sběrné boxy, jejich dodání i odvoz, to vše je
pro naše město bezplatné.

PROSÍME ZAPOJTE SE
A POMOZTE I PŘÍRODĚ.

z města a okolí

Zahájení školního roku
V srpnu mi bylo vedením města svěřeno řízení
naší školy. Měli jsme jen měsíc na to, abychom
1. 9. otevřeli všechny vstupy do školy a nikdo
nepoznal, že škola ještě 31. 8. vypadala jako
velké staveniště. Rodiče mě zastavovali na ulici
a ptali se, proč jsme ještě nezveřejnili skutečný termín nástupu do školy, jelikož si chtěli zajistit hlídání dětí. Většinou mi nechtěli věřit, že
to opravdu stihneme a kroutili hlavou nad mým
věčným optimizmem, že „to dáme“. A my jsme
to opravdu „dali“. Chtěla bych tímto poděkovat
vedení města, ostatním členům města, kteří se
zabývají stavbami ve škole, svým zástupcům
panu Vodičkovi a paní Zhoufové, paní Hájkové,
svým kolegyním a kolegům, paním uklízečkám,
paním kuchařkám, Sboru dobrovolných hasičů
Mokropsy, Technickým službám a zejména paní
Petelíkové, rodičům a všem ostatním, kteří se na
tomto podíleli.
CO NÁS ČEKÁ V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE
První třídy
V prvních třídách probíhá výuka metodou

CLIL. Jedná se o středeční a čtvrteční výuku
v anglickém jazyce vedené rodilým mluvčím
v hodinách prvouky, výtvarné výchovy, pracovních činnostech a angličtiny. Některé paní učitelky nejenom prvních tříd učí matematiku podle
metody pana Hejného. V neposlední řadě se
první třídy rozšířily o nadané děti, které rozvíjejí své schopnosti a dovednosti v hodinách
matematiky.
Cizí jazyky
V letošním roce jsme se přihlásili do projektu
Výzva 57, která spočívá v tom, že žáci 2. stupně
budou mít k dispozici zdarma celoroční přístup
k online výuce cizích jazyků, které se na naší
škole vyučují. Podrobnější informace obdrží žáci
během výuky a rodiče emailem. Také plánujeme
zájezd do Anglie na přelomu května a června.
Žáci 7. třídy si po dobu dvou let dopisovali s žáky
z německého Themaru. V letošním roce je plánované zakončení projektu výjezdem našich
žáků do Themaru, aby se setkali s žáky, které
znají jen z dopisních papírů.

Tři ocenění pro Chorus Angelus
V srpnu 2015 se přípravka A sboru Chorus
Angelus zúčastnila Mezinárodního festivalu
VLTAVA 2015 v pražském kostele sv. Šimona
a Judy. Při sborovém klání vystoupily sbory
z Číny, Polska a Česka. Přípravka A našeho
sboru získala tři ocenění: dvě stříbra v kategorii smíšených sborů a lidová píseň a zlato
v kategorii malých uskupení. Gratulujeme!
Na začátku září vystoupila přípravka A na rodinném festivalu HRAVĚ A ZDRAVĚ v nedalekých Řevnicích, kde jsme postavili také informační stánek. Se začátkem letošního školního
roku dále rozšiřujeme svoje působení v rámci
Dolního Poberouní. Školní přípravky zkouší při
ZŠ Černošice, Všenory, Dobřichovice a Řevnice. Vítáme mezi námi nově příchozí! Těšíme
se s vámi na setkání při některém z našich vystoupení v regionu.
Další koncert se chystá na sobotu
10. října odpoledne, kdy společně vystoupíme se sbory z Plzně a Prahy. Pozvánky
a další informace naleznete na našich facebookových stránkách: www.facebook.com/
sborchorusangelus .
Za Chorus Angelus
Simona Kysilková Šnajperková

Konzultační dny
V tomto školním roce proběhnou konzultace s rodiči - v pondělí 23. 11. a ve středu 25.
11., v pondělí 18. 4. a ve středu 20. 4. Rodiče
mohou přijít s dětmi za třídním učitelem, který
bude mít informace od ostatních učitelů o chování žáka i o jeho současném prospěchu. Na
každého rodiče je vyhraněna doba 15 minut.
O způsobu přihlašování se dozvíte s dostatečným předstihem.
Den otevřených dveří
I v tomto školním roce proběhne 18. 1. 2016
Den otevřených dveří, kdy se můžete přijít podívat na chod školy.
Dále plánujeme školu v přírodě, plavání, bruslení, lyžařský výcvik, rozšíření kroužků pořádaných školou, návštěvy divadel, výstav a jiných
akcích školy, přednášky a besedy na různá témata. Rozšířili jsme ranní družinu do budovy Komenského. Čeká nás podzimní a jarní sběr papíru a nadále sbíráme plastová víčka. Pro získání
konkrétních informací sledujte naše internetové
stránky www.zscernosice.cz.
Barbora Formanová, pověřená vedením školy

2x FOTO: Michal Strejček

2x FOTO: archiv Chorus Angelus

-- Knihu si můžete koupit i vy. --

Setkání Černošic
a Mokropes
s Berounkou

-- Sbor Chorus Angelus sbírá
jeden úspěch za druhým. --

Novou knihu Setkání Černošic a Mokropes
s Berounkou prezentoval její autor Vladimír
Dousek v září v černošickém Club Kině.
Knížka je příspěvkem k letošnímu výročí
900 let od první zmínky o Černošicích.
60 stránkovou knihu s černobílými i barevnými fotografiemi je možné zakoupit za
150 Kč. K doptání je rovněž na mailovém
kontaktu Černošické Společnosti Letopisecké: letopisci@mestocernosice.cz.
Simona Kysilková Šnajperková

-- Vladimír Dousek představil v září svou
knihu v Club Kině. --
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z města a okolí

Letní Kino: Zpěv a smích zněly hledištěm
Na sklonku prázdnin proběhlo v Černošicích Letní Kino. Po čtyři srpnové večery měli černošičtí
i ostatní z okolí možnost užít si sledování filmů pod
širým nebem. V průběhu čtyř dnů navštívilo akci
přes tisíc lidí.
Na čtvrteční večer organizátoři vybrali filmovou
pohádku z dílny rodiny Svěráků Tři bratři. Pohádkový příběh s písničkami přilákal ohromný počet
diváků, především rodičů s dětmi. V páteční večer
ovládl příjemně zaplněné hlediště dramatický příběh Cesta ven o složité situaci mladé romské matky a její snaze vystoupit ze začarovaného kruhu.
Sobotní a nedělní večer pak Letní Kino doslova
strhlo davy. Sobota patřila snímku Nespoutaný
Django proslulého režiséra Quentina Taratina
a v neděli bylo promítání zakončeno kultovní českou komedií Samotáři, na kterou zavítalo přes 300
diváků, kteří se skvěle bavili. Vtipné hlášky budily
v nočním hledišti výbuchy hlasitého smíchu.
Každý z večerů navíc doplnily další dva krátké

filmy. Pro připomenutí výročí 900 let od založení
města zařadili organizátoři na program historické
záběry Černošic z Národního filmového archivu.
V druhé řadě pak byl před každý film zařazen krátký studentský film, což nejen podpořilo kvalitní
tvorbu mladých nadějných tvůrců, ale především
velmi příjemně zpestřilo každý z večerů. Největší
ohlas měly u publika filmy Tunel Luboše Rezlera
a Střed Vojtěcha Novotného.
Před promítacím plátnem byly rozmístěny lavičky pro více než dvě stovky diváků a zbylý prostor
využili ti, kteří si přinesli vlastní sezení či ležení.
Po celou dobu měli návštěvníci Letního Kina možnost občerstvit se v přilehlém stánku, a osvěžit
krom jiného pivem z lokálního Pivovaru MMX.
Mnohé mohlo potěšit, že vstupné na akci je
zcela zdarma a ceny občerstvení přívětivé. Oproti
předchozím ročníkům došlo navíc k značnému
rozšíření akce, a to především v rozšíření hlediště, dílčí profesionalizaci promítací plochy i ob-

Radiofest opět „bodoval“
První zářijovou neděli se již podruhé uskutečnil
ve Sportparku Berounka hudební festival Radiofest. Zatímco loňský festival byl uspořádán pro
veřejnost zdarma na podporu výstavby sportovní
haly, letos bylo nutné přijít s předem zakoupenou vstupenkou. Již měsíc před koncertem bylo
vyprodáno!
Program plný muziky zahájila po druhé hodině
odpolední havířovská skupina Nebe. Frontman
Nebe si naoko postěžoval, proč že není plno,

když má být vyprodáno, nicméně lidé stále průběžně přicházeli a s nimi i kouzlo letního festivalu. Následovala kapela Jelen a na očekávaného
Michala Hrůzu se areál zaplnil úplně. Xindl X roztančil nejen dospělé, ale i děti a Radiofest ukončila ve večerních hodinách skupina Chinaski.
Z pódia přišla pozdravit diváky Věra Čáslavská
v doprovodu starosty Filipa Kořínka, na podporu
stále aktuální veřejné sbírky sportovní haly.
Kvalitní streetfood park s netradičními pokrmy

razové a zvukové technologie. Hlavním kladem
byl nicméně výběr filmů, jímž se pořadatelům
podařilo přilákat velké množství diváků a který byl
zároveň v rámci časových možností dostatečně
různorodý. Ve spojení s podstatným rozšířením
propagace se tak letošní ročník stal zatím nejúspěšnějším v historii. Nejen svou návštěvností se
tak akce definitivně zařadila mezi nejvýznamnější kulturní události v Černošicích. Promítání pod
širým nebem letos přálo i výborné počasí, a tak
Letní Kino nabídlo kvalitní alternativu, jak strávit
poslední prázdninové večery – společně zhlédnout dobrý film v příjemné atmosféře teplé letní
noci s úplňkem nad řekou Berounkou.
Velký dík patří partnerům akce, jimiž jsou
Město Černošice, Pivovar MMX a The Redbrick
House i celé řadě dobrovolníků a dobrých duší,
kteří letos přiložili ruku k dílu a na jejichž práci
a pomoci akce doslova stojí. V neposlední řadě
děkujeme též všem návštěvníkům a těšíme se na
dalším ročníku Letního Kina.
Tereza Jeřichová, Jan Jelínek

a pestrým výběrem nápojů, místní skauti a oblíbení hasiči, i dětští návštěvníci si našli kousek zábavy. Velmi obletovaný byl kromě populárních zpěváků, na jejichž autogramy se stály fronty, pravý
londýnský doubledecker s anglickou kavárnou.
Stačilo vystoupat úzkými schůdky do prvního patra, dát si voňavou kávu a kochat se výhledem
na zaplněné prostranství. Kdo má rád atmosféru
koncertů pod širým nebem, mumraj u Berounky
a sousedská setkání, dobré jídlo a pití, nemohl
být letošním Radiofestem zklamán.
Ilona Anna Fuchsová
2x FOTO: Petr Kubín

-- Radiofest ani letos nezklamal. Byla zde spousta zábavy, hudby i dobrého jídla. A podívat se opět přišla také Věra Čáslavská. --

Černošická společnost letopisecká
Obraz našeho města, jeho dávná i novodobá
historie, život zdejší komunity a paměť místa
i jeho obyvatel, to vše v sobě pojí nově vznikající
Černošická společnost letopisecká (ČeSpoLet).
Na svém zasedání v květnu 2015 schválilo její
vznik černošické zastupitelstvo a na zářijovém
jednání byli jmenováni první letopisci, členové
ČeSpoLetu: Vladimír Dousek, Renata Horešovská, Milena Křížová, Petr Kubín, Ivan Látal, Jana
Paďouková, Alena Štěpánková, Otakar Štanc
a Simona Kysilková Šnajperková.
Jednotliví letopisci by měli být lidé rozličných
zájmů i věkové kategorie, kteří mají společné,
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že jim není lhostejné místo, kde bydlí, jeho historie, významní obyvatelé, budovy a další zdejší
fenomény.
ČeSpoLet chce svojí činností navázat na
tradici podobných uskupení, která jsou živá
v okolních obcích, jako jsou Všenory, Řevnice či
Radotín. V prvé řadě bude úzce spolupracovat
s novou kronikářkou města, paní Alenou Štěpánkovou, a pomáhat jí shromažďovat podklady pro
historické i současné zápisy do obecních kronik. Dále se bude svými příspěvky podílet na šíření zdejšího historického a kulturního povědomí
v Informačním listu Černošice a bude archivovat

získané či zapůjčené obrazové či písemné dokumenty. O své poznatky a zajímavosti se budou
letopisci dělit se širokou veřejností prostřednictvím výstav a přednášek. ČeSpoLet bude také
spravovat vlastní webové stránky, kam chce
umisťovat zajímavé informace i fotografie, chystá
např. k nahlédnutí kopie starých kronik.
Kdo byste se chtěli zapojit do činnosti vznikající letopisecké společnosti, neváhejte a ozvěte
se na: letopisci@mestocernosice.cz.
Děkujeme za Vaše ohlasy a podněty.
www.facebook.com/letopisciCernosice
Za ČeSpoLet
Simona Kysilková Šnajperková

Autor projektu: Ateliér Grido,
architektura a design, s.r.o.

společně
to dáme

SBÍRKA NA VYBAVENÍ SPORTOVNÍ HALY
Sbírka příspěvků na vybavení je součástí sbírky na sportovní halu pro Černošice,
jejímž cílem je získat celkem 10 milionů Kč nutných na realizaci stavby
a jejího vybavení (vedle dotace a prostředků města).
Více informací na www.procernosice.cz. Děkujeme za každý příspěvek!
CELKOVÁ ČÁSTKA POTŘEBNÁ NA SPORTOVNÍ NÁČINÍ JE 767 300 Kč.
Do sbírky je možné se zapojit finančním darem, adopcí sedadla (25 tis. Kč),
příspěvkem na konkrétní sportovní náčiní, či jakoukoliv částkou.

Vize pro Černošice
Záleží nám na tom, aby Černošice byly příjemným, aktivním a inspirativním místem,
které poskytuje kvalitní zázemí pro bydlení, podnikání a odpočinek.
Chceme využít jedinečnou příležitost pro posílení občanské sounáležitosti a zájem
místních obyvatel o aktivní zapojení do zlepšení podmínek života ve městě.
Vnímáme důležitost vytvoření kvalitního místa pro sportovní a společenské vyžití
širokého spektra uživatelů – výstavby sportovní haly.
Projekt sportovní haly chceme pojmout jako komunitní a sousedský.
Budeme velmi rádi, pokud zvážíte svoji podporu.
www.procernosice.cz

společně to dáme

Jak se můžete zapojit?
Finančním darem nad 50.000 Kč

Pokud chcete přispět nad 50.000 Kč, neváhejte nás kontaktovat na email
hala@mestocernosice.cz nebo přes kancelář starosty na tel. č. 221 982 530.
Všichni sponzoři se stanou oficiálními partnery haly a získají možnost
prezentovat svoji osobu nebo firmu v prostorách haly.

Adopcí sedačky 25.000 Kč
Staňte se patronem sedačky. Adopcí sedačky získáte: označení sedadla Vaším
jménem, rezervaci a vstup zdarma na vybrané akce v průběhu příštích 10 let,
uvedení Vašeho jména mezi sponzory v tisku, na webu, a přímo v hale, darovací
smlouvu umožňující odečíst dar od daňového základu. Pokud máte zájem
podpořit projekt haly adopcí sedadla, prosím kontaktujte nás co nejdříve
a vyberte si své sedadlo... Kontakty viz výše.

Příspěvkem na konkrétní vybavení

Chcete-li přispět přímo na konkrétní vybavení, které budou děti a sportovci
v hale využívat (sítě, míče, gymnastické náčiní atd.), můžete si zvolit ze soupisu
a příslušnou částku poslat na účet veřejné sbírky níže nebo přinést v hotovosti.
Osobně na pokladně úřadu nebo poštou (dáte-li nám adresu) získáte certifikát
s vlastnoručním podpisem patronky haly, olympijské vítězky Věry Čáslavské.

Příspěvkem do veřejné sbírky

Pomůžete jakoukoliv částkou dle Vašich možností.
Číslo účtu je 182-0388063349 / 0800.
Na dary nad 1.000 Kč na požádání vystavíme potvrzení pro účely snížení
základu daně z příjmu.

Dobrovolnictvím

Řekněte o hale svým sousedům, uspořádejte benefiční akci, … - s návrhy či
nápady, jak pomoci, nás, prosím, neváhejte kontaktovat.

společně to dáme
PŘISPĚJTE PROSÍM NA SPORTOVNÍ NÁČINÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ

– veřejná sbírka na podporu sportovní haly pro Černošice! Děkujeme!
Rukavice na florbal
200 Kč
Pálka na stolní tenis
200 Kč
6 míčků na badminton
250 Kč
Raketa na badminton
500 Kč
Síťka na stolní tenis
500 Kč
10 švihadel
600 Kč
Míč na basket
600 Kč
Síť na badminton
600 Kč
Míč na kopanou
700 Kč
Florbalová hůl
800 Kč
Míč na nohejbal
900 Kč
Míč na volejbal
1.000 Kč
2 rakety a míče na badminton
1.000 Kč
Helma na florbal
1.500 Kč
Volejbalová síť
2.000 Kč
Gymnastická žíněnka
2.500 Kč
Basketbalový koš
4.000 Kč
Branka na florbal
4.300 Kč
Odrazový můstek
6.400 Kč
Gymnastická koza
9.600 Kč
Trampolína
12.000 Kč
Stůl na stolní tenis
12.500 Kč
Hrazda
15.600 Kč
Gymnastický kůň
19.700 Kč
Elektronická tabule
105.000 Kč

VYBAVENÍ PRO JEDNOTLIVÉ SPORTY
Gymnastika

161.000 Kč

Házená

30.400 Kč

Basketbal

95.000 Kč

Fotbal

6.600 Kč

Florbal

132.200 Kč

Badminton

57.500 Kč

Stolní tenis

41.500 Kč

Nohejbal

3.600 Kč

Volejbal

59.400 Kč

Atletika

75.100 Kč

Elektronická tabule

105.000 Kč

CELKOVÉ NÁKLADY

767.300 Kč

Chcete-li přispět přímo na
konkrétní vybavení, které budou
děti a sportovci v hale využívat
(sítě, míče, gymnastické náčiní
atd.), můžete si zvolit ze soupisu
a příslušnou částku poslat na
účet veřejné sbírky níže nebo
přinést v hotovosti. Osobně na
pokladně úřadu nebo poštou
(dáte-li nám adresu) získáte
certifikát s vlastnoručním podpisem patronky haly, olympijské
vítězky Věry Čáslavské.

FOTO: Petr Kubín

-- září 2015 --

Autor projektu: Ateliér Grido, architektura a design, s.r.o.

FOTO: Petr Kubín

-- Stavba haly hodně pokročila. --

FOTO: Petr Kubín

Sbírka na sportovní halu
Ve sbírce na sportovní halu, jejíž cílová částka je 10 milionů, bylo k 14. září
celkem shromážděno:

9.231.276 Kč
což je součet dosavadního výnosu veřejné sbírky na transparentním účtu
182-0388063349/0800 a všech darů, sponzorských příspěvků a programu adopce sedaček na základě darovacích smluv, které směřují na investiční účet.
Do cílové částky nám zbývá ještě získat

768.724 Kč.

Více na www.procernosice.cz a www.mestocernosice.cz
(včetně odkazu na transparentní účty).

Děkujeme všem dárcům a podporovatelům sportovní haly.

„Společně to dáme!“

-- Patronkou sportovní haly je sedminásobná
olympijská vítězka ve sportovní gymnastice
Věra Čáslavská, která žije v Černošicích. --

Na černošickém Radiofestu
probíhala i další část veřejné
sbírky na podporu naší sportovní haly - a to na vybavení
a náčiní.
Pro naše děti a sportovce se našli dárci
následujícího:
- 1x odrazový můstek (6.400 Kč)
- 1x branka na florbal (4.300 Kč)
- sada 2 raket a míčků na badminton (1.000 Kč)
- 1x míč na volejbal (1.000 Kč)
- 1x síťka na stolní tenis (500 Kč)
- 3x raketa na badminton (3x 500 Kč)
- 2x sada míčků na badminton (2x 250 Kč)
- 4x pálka na stolní tenis (4x 200 Kč)
- 4x rukavice na florbal (4x 200 Kč)

Všichni dárci získali jako poděkování
certifikát s vlastnoručním podpisem
sedminásobné olympijské vítězky Věry
Čáslavské.

MOC DĚKUJEME!
Tato nová fáze veřejné sbírky bude
probíhat i v příštích týdnech, výše
uvedené je jen menší část toho, co je
nutně potřeba.

Do sbírky přispěli:
částkou 2 021 000 Kč vč. DPH: p.k.Solvent s.r.o. (Martin Moravec);
částkou 1 080 000 Kč: Libor Malý;
částkou 907 500 Kč vč. DPH: PRO.MED.CS Praha, a.s. (Ivan Daněk);
částkou 220 000 Kč: Daniela a Jiří Pavlíčkovi;
částkou 200 000 Kč: Jan Fara, Erilens s.r.o. (Pavel Tichý), Dagmar a Radek Jalůvkovi, Zdeněk Otava;
částkou 150 000 Kč: M
 arek Sláčík, Stavitelství Řehoř s.r.o. (Petr Řehoř),
AQUACONSULT, spol. s.r.o. (Zdeněk Vlček) - přípojky VaK do ceny 150 tis. Kč
bez DPH;
částkou 100 000 Kč: Daniel Broda, Miroslav Huňáček, Zuzana a Daniel Zejdovi, Alžběta a Tomáš
Kratochvílovi, Vendula a Filip Kořínkovi, BRUDRA s.r.o. (Pavel Růžička), Klára
Nováková, Kateřina a Robert Nešpůrkovi, Josef Hlavička, Tomáš Sokol, Jan
Strakoš, Benefit Management s.r.o. (121 tis. vč. DPH), Radim Jasek, Barbara
a Jan Žákovi; Štěpán Pírko
částkou 90 000 Kč: Michal Hon,
částkou 75 000 Kč: Alexandr Pavlov 75 000 Kč, Věra Čáslavská,
částkou 70 000 Kč: Martina a Jan Göttelovi,
částkou 58 800 Kč: Petr a Romana Wolfovi;
částkou 50 000 Kč: Jestico + Whiles (Sean J. Clifton), Olga Humlová, David Hendrych, Alice a Tomáš
Uzlovi, Vlaďka a Tomáš Hlaváčkovi, Jiří Stržínek, Jan Neuman, Marcel Hujo,
Milan Pavlík;
částkou 30 000 Kč: Peter Palečka, Zdeněk Kavka;
částkou 25 000 Kč: Jiří Holubec, Milan a Simona Nováčkovi, Kateřina a Daniel Matulovi, Vladimír
Frank, Jurij Zíma, Lenka a Karel Kacálkovi, Magda a Petr Košťákovi, Petr Coka,
Rudolf Štika, Karel Müller, Luboš Bórik, EKOTECHNIKA spol. s r.o. (A. a K.
Mrázovi), Libuše Müllerová;
částkou 20 000 Kč: Vlastiml Ráb, Karel Znamenáček, Jiří Poňka, Laura Hlavsová;
částkou 16 951 Kč: Skauti;
částkou 10 000 Kč: Petr Sýkora, Martina a Ivan Melounovi, Gabriela Linhartová, Bohatovi - Luna,
Václava a Miroslav Jersákovi, Radovan Maťha, Viktor Zborník;
částkou 6 000 Kč: Vladimír Knop;
částkou 5 000 Kč: Brožovi, Magdalena Vančáková, M., M., J. a V. Stádníkovi, Sládkovi, Alexandr
Pařík, Pavel Hokr, Michal Suchý; Josef a Vladislava Krausovi, Ing. Hubert Poul,
Vlasta a Josef Pitrovi
částkou 4 677 Kč: Petr Pánek;
částkou 4 300 Kč: SAMSON KOSHER FOOD CORPORATION LTD., s.r.o. ;
částkou 4 000 Kč: Pavel Fojtík;
částkou 3 220 Kč: Adéla Červenková;
částkou 3 000 Kč: Ilona a Jan Arnoldovi, Jana a Pavel Cejnarovi;
částkou 2 500 Kč: Budíkovi;
částkou 2 000 Kč: Markéta Finnová, Eva Gryczová, Radko Pöschl, A. a P. Zmatlíkovi, Michaela
Šteigerová;
částkou 1 864 Kč: DOS Doubkova obchodní společnost s r.o.;
částkou 1 500 Kč: Dana Pánková;
částkou 1 111 Kč: Lucie a Petr Křenkovi, Jan Vobořil;
částkou 1 000 Kč: Dana Šabatová, Jaromír Příhoda, Aleš Pajgrt, Gisa s.r.o. (I. Korčák), Zimmermannovi, Pavel Blaženín, Jaroslav Rozmajzl, Helena Malířová;
částkou 500 Kč: Jan Lachnitt, Samuel Hron, Martin Šlechta.
Sbírky z akcí: Tříkrálová sbírka 2014 (bří Ebenové) 37 000 Kč, Černošický ples 22 222 Kč, Prodej
kalendářů 2015 21 000 Kč, dobr. vstupné divadlo 5.E - 1 755 Kč, sbírka na vybavení haly na
Radiofestu 14 159 Kč
Dále přispěli: Radek a Martina Musilovi, Robert Zugar, Vladimír Vaněk a další nejmenovaní dárci.
Projekt sportovní haly podpořila řada dalších osob a firem také nepeněžní formou, vč. bezplatného
poskytnutí služeb. Jejich aktuální přehled Vám přineseme v některém z příštích čísel Informačního
listu. Všem velice děkujeme za podporu dobré věci pro naše město.
Pokud můžete i Vy přispět, prosím podívejte se na www.procernosice.cz nebo kontaktujte
hala@mestocernosice.cz.
Pozn.: zvýrazněná jména = nové příspěvky

z města a okolí

Vydařené setkání ve Fichtelbergu
Poslední srpnový víkend osm členů Spolku pro
partnerství evropských měst odjelo do městečka
Fichtelberg v bavorském pohoří Fichtelgebirge
nedaleko českých hranic. Tam se setkali s přáteli z Gerbrunnu a Themaru – měst, se kterými
pojí Černošice dlouholeté partnerské styky.
Hned po pátečním příjezdu je čekala příjemná procházka kolem blízkého jezera, zakončená
příjemným posezením v nejstarším kamenném
domě této oblasti z roku 1602. Hlavním bodem
programu celého víkendu byl sobotní výstup na
druhou nejvyšší horu Fichtelgebirge nazývanou
Ochsenkopf (Volská hlava). Sportovně založení
účastníci mohli zdolat vrchol přímým výstupem.
Ti, co preferují procházky, se mohli vydat sice
delší, ale pozvolnější cestou. Pro všechny ostatní jela na vrchol lanovka. Výhled do okolní krajiny
z rozhledny na vrcholu hory byl úchvatný. Nutno
dodat, že o tomto víkendu panovala ješte tropická vedra, ale v zalesněných horách bylo pří-

FOTO: Spolek pro partnerství evropských měst

jemně. Večer po celodenní túře
se pak všichni sešli na slavnostní
večeři, při které se vzpomínalo,
že je to již 15. společné putování
v rámci partnerských styků. Přítomní také dodatečně poblahopřáli k 75. narozeninám čestnému občanu Černošic Wolfgangu
Pavlovi.
Nedělní program zahrnoval
návštevu Wunsiedlu. Cesta vedla
vandrovníky k místnímu zámku
-- Výlet do německého Fichtelbergu si černošičtí členové
Luisenburg, v jehož zahradách
Spolku pro partnerství evropských měst opravdu užili. -se nachází tzv. Labyrint, zajímavé přírodní uskupení, kde mnozí
zhlédnout operu G. Verdiho Maškarní ples nebo
korpulentnější vandrovníci měli problém vtěsnat se vydat ješte na krátkou procházku místní přírose do úzkých skalních průlezů a průchodů. Od- dou. Jednoznačně nejlepší společná akce partpoledne již většina českých účastníků velice vynerských měst letošního léta!
dařeného víkendu odjížděla domů. Kdo zůstal,
Hana Houštecká
mohl v rámci hudebních slavností v Luisenburgu

Začátek hokejové sezóny v Černošicích
Start do sezóny 2015/2016 se černošickým hokejistům vydařil. Muži „A“ do ní úspěšně vstoupili
výhrou v Mladé Boleslavi 5:4 na samostatné nájezdy. Tým se od loňské sezóny příliš nezměnil,
byl doplněn o tři nové hráče. Do obrany se vrátil
náš odchovanec David Sem, který má zkušenosti z vyšších soutěží. Útok posílil mladý Patrik
Švehelka a zkušený Tomáš Jobek z Příbrami.
Cílem mužstva pro letošní sezónu je probojovat
se do play off, a v něm dojít co nejdále.
I proto vás zveme na nejbližší domácí zápasy,
3. 10. s HC Příbram, 17. 10. s HK Lev Slaný
a 31. 10. s HC Rakovník. Přijďte fandit našim
hokejistům a vytvořte jim bouřlivé hokejové
domácí prostředí. K zakoupení jsou i celosezónní permanentní vstupenky, a to v restauraci
Zimní stadion nebo přímo na zápase.

Kontakty pro nábor dětí: Martin Jůzek, tel:
602 390 430, e-mail: Juzek.Martin@seznam.
cz.
Luděk Záhorský, tel.: 603 161 237, e-mail:
zahorskyludek@seznam.cz

Bruslení pro veřejnost již začalo
Bruslení pro veřejnost jsme zahájili v sobotu
26. září. Zabruslit si můžete přijít ve stejných
dnech a časech jako v loňské sezóně.
Středa
13.00 - 15.00 hod
Sobota 13.30 - 15.30 hod
Neděle 13.30 - 15.30 hod
Případné změny jsou vždy uvedeny na webu:
www.sk-cernosice.cz.
Za SK Černošice Luděk Záhorský
FOTO: SK Černošice

Důraz na práci s mládeží
Z mládežnických týmů zahájili svou soutěž
mladší a starší žáci a družstvo dorostu. Mladší
žáci pokračují ve výborných výsledcích z minulé
sezóny a oba své domácí zápasy s přehledem
vyhráli.
Oddíl ledního hokeje uvítá ve svých řadách
malé hráče i hráčky od 5 do 8 let. Tito začínající
hokejisté trénují každé úterý a čtvrtek od 15 do
16 hodin a v neděli od 8 do 9 hodin.

-- Přijď i ty, a staň se hokejistou! --

Pozdrav ze
strakonického ledu
Již třetím rokem naši malí krasobruslaři začínali svou sportovní sezónu letním srpnovým
soustředěním v jihočeských Strakonicích.
Tréninkový proces byl v průběhu soustředění tak intenzivní, že vytvořil pevný základ
pro tréninky v následujících měsících. Malí
sportovci zdokonalovali techniku bruslení
na ledě dvakrát denně. K rozbruslení se přidaly tréninky na suchu, posilování, běhání,
strečink, ale také již tradiční středeční odpoledne volna určené k prohlídce Strakonic –
zasloužená odměna za respektuplnou dřinu
malých dříčů.
O děti se staral tým trenérek, které jim
poskytovaly dokonalé zázemí po celou dobu
soustředění. Ve volných chvílích děti využily
možnost kraetivní tvorby a své nejbližší potěšily i vlastnoručními dárky.
Na závěr můžeme jenom říct, že soustředění naplnilo svůj smysl, nastartovali jsme
se, užili jsme si legraci a zábavu a ta dřina
upevnila naši sportovní vůli a charakter. Takže v létě opět na shledanou ve Strakonicích.
Za Krasobrusli Černošice
Anika Koukolová
FOTO: Krasobrusle Černošice

Oddíl Karate Černošice

úspěšně završil další školní rok své činnosti a otvírá svoji novou
cvičební sezónu.
Shrnutí loňského roku… Většina našich členů si
po celoroční svědomité práci a úspěšném červnovém složení zkoušek mohla přes své karate-gi
zavázat pásek v další barvě, která deklaruje jeho
vyšší stupeň technické vyspělosti. Gratulujeme!
V červenci jsme připravili a úspěšně absolvovali dvě letní soustředění. Třídenní příměstské bylo
určeno menším dětem a proběhlo tradičně v černošické sokolovně. Děti po celou dobu poctivě
trénovaly, hrály různé hry a tvořily. Týdenní sou-

středění jsme si již třetím rokem užívali v krásné
šumavské přírodě na železnorudském Špičáku.
Oddíl také přijímá nové členy bez ohledu na
věk. Podrobnější informace najdete v přehledu
kroužků a kurzů na straně 19.
Všechny naše karatisty moc zdravíme a těšíme
se na další rok na tatami…
Andrea Bergmanová
www.karatecernosice.cz
E-mail: info@karatecernosice.cz

-- Letošní sezónu zahájili malí krasobruslaři
již tradičně letním soustředěním. --
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Černošický fotbal mužů opět ožil
S letošním podzimem se po dvou letech podařilo sestavit tým mužů v černošickém oddílu kopané. Zhruba
polovinu mužstva tvoří dvacetiletí hráči, kteří v sezóně
2014/15 zvítězili v Okresním přeboru dorostu – Praha
západ. Podpořit je můžete v neděli 11. 10. a další dvě
listopadové neděle 1. 11. a 15. 11. v odpoledních hodinách na hřišti za lávkou, v provozu je i občerstvení.
Podrobnosti na: http://sk-cernosice-cz.webnode.cz/.
Za tým Miroslav Horáček a Pavel Vyštajn
FOTO: L. Apeltauer

-- Dvě druhá místa a další slušná
umístění – taková je bilance ze soutěže plastikových modelů v Olešnici. --

FOTO: Petr Jahelka

-- Tým SK Černošice-muži
2015/16 - Horní řada:
Jan Pánek, Martin Kraus,
Milan Zikeš, Miroslav Horáček,
Pavel Vyštajn, Jiří Vyštajn,
František Krajánek, Tomáš
Krbec. Spodní řada: Ladislav
Pštros, Ondřej Pařík, Petr Kadlec, Vojtěch Kratochvíl, Radek
Fiala, Ondřej Franta. --

Naši modeláři stále úspěšně reprezentují
Koncem srpna jsme pořádali mistrovství republiky
v kategorii RCH. Je škoda, že v okolí Černošic není
vhodná plocha. Mistrovství jsme kvůli tomu museli
uspořádat u Černolic. Účastníkům se v naší péči velmi líbilo.
První víkend v září jsme potom reprezentovali na
soutěži plastikových modelů v partnerském Powiatu Olešnickém - ve městě Olešnici. Samotné město
Olešnica a okolí má zajímavou minulost. Tato část
Dolního Slezska bývala součástí Koruny České a i několik století zde vládla dynastie Poděbradů až do třicetileté války. A nám se zde dařilo. V soutěži se naši
modeláři dvakrát umístili na druhém místě. A získali
jsme i další řadu slušných umístění. Nejúspěšnější
modelář našeho klubu je junior BOBAL Denis (na
obrázku). S modeláři z Olešnice jsme přátelé, často

se vzájemně navštěvujeme. O naši výpravu se všichni
vzorně starali. A přivezli jsme mnoho srdečných pozdravů pro všechny v Černošicích.
Scházíme se každé úterý
Začínáme s dětmi 36. sezónu modelářství v Černošicích. Během let jsme skončili v klubovničce v Mokropsech. A stále bez jakékoliv podpory města Černošice! Letecké modelářství pro děti je v úterý od 17 do
19 hodin. Pro začátek s modeláři stavíme potřebné
modely pro jarní soutěže. Je-li potřeba, scházíme se
častěji. Pro mladé plastikové modeláře zatím nemáme
vedoucího. Pro ně i ostatní zajišťujeme volný vstup na
veletrh modelů Model Hobby 2015.
Těšíme se na práci pro Vaše děti!
Lumír Apeltauer - Model klub Černošice

FOTO: Turisti Černošice

Noc Sokoloven
V pátek 11. září jsme se připojili k celostátní sokolské akci s názvem
Noc Sokoloven. U nás v Černošicích byl program od 17 do 21 hodin.
Akce je zaměřená především na architekturu, a tak jsme také my chtěli
ukázat něco architektonického.
Každou hodinu se proto konala komentovaná prohlídka budovy.
Zájemci si mohli prohlédnout místa, kam se běžně cvičící nedostanou (půda, sklep). V šatně pak byla připravena výstava (samozřejmě nechyběly plány sokolovny, i ty nerealizované) a pro chytré hlavy
sportovní kvíz. V mezidobí mohli návštěvníci pobesedovat s pamětníky
a poté zhlédnout ukázku cvičení gymnastů na nářadí. Sami si to pak
i vyzkoušet. Na venkovním hřišti se mohly děti vyřádit u běhání, házení
a kopání.
Zuzana Pavlovská
2x FOTO: Sokol Černošice

-- Na „turisťáku“ se toho děti hodně naučí a užijí si při tom i spoustu zábavy. --

Ohlédnutí za rokem činnosti
turistického kroužku
Na turisťáku jsme se poprvé sešli loni v tuto dobu. Prvňáci ještě neuměli
číst, druháci občas něco přelouskali. V mapě se moc orientovat neuměli,
na kole celkem jezdili, o skialpech někteří vůbec neslyšeli…. Všichni ale
rádi chodili do lesa, hráli hry a něco nového se dozvídali. Probrali jsme cyklistiku, dopravní značky, horolezení, zkoušeli jsme slaňování, navštívili jsme
lanové centrum. Kreslili jsme svou vlastní mapu, povídali si o běžkách, sjezdovkách, zimních závodech i dobrodružných výpravách k severnímu pólu.
Vyrazili jsme na bobovou dráhu, na dopravní hřiště, stavěli jsme stany, lezli
po stromech. Od září zase pokračujeme. Máme mnoho míst a nápadů, co
všechno bychom rádi viděli. Přidejte se k nám, přijmeme nové kamarády.
Míša Dvořáková - TOM 21113 – Turisti Černošice

inzerce

-- Noc Sokoloven
se vydařila. --

Prořezání a kácení stromů z lana
Střechy, okapy, fasády a jiné práce
ve výškách
Michal Pták, tel. 603 712 174
e-mail: michalptak@centrum.cz
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Přehled kurzů a kroužků pro děti i dospělé (2. část)
The Redbrick House
- Hanka Jelínková
Angličtina pro děti a mládež od 4. třídy výš, kurzy pro dospělé; příprava na zkoušky Cambridge
ESOL (PET, FCE, CAE).
Kontakt: tel.: 777 861 985, hanka.jelinkova@
tiscali.cz, www.redbrickhouse.cz.

Klub Beránek
OSTROV OBJEVŮ - UNIVERZITA PRO
BATOLATA
Zahájení kurzu: 5. 10. 2015 (lze se přihlásit i během roku)
Kde: ul. Komenského 99, Černošice
Jedná se o unikátní kurzy, které na základě
multismyslových aktivit podporují zdravý a přirozený vývoj dětí. Kurzy jsou určeny pro všechny
děti ve věkovém rozmezí 1 – 3 roky. Jednotlivé
lekce jsou pečlivě sestaveny a rozděleny podle
věku dítěte, aby respektovaly jeho stupeň vývoje
s ohledem na míru jeho dovedností a schopností. Aktivity v hodině jsou seřazeny tak, aby udržely pozornost dítěte a přitom nenásilně stimulují
a rozvíjí dětský mozek.
Více informací najdete na www.ostrovobjevu.cz.

Kreativní dílna (ZŠ Černošice)
Naučíte se zde pracovat s tradičními i moderními materiály, seznámíte se s různými technikami – barvení, leptání, filcování, výroba šperků,
odlitků a mnoho dalších. Rozvíjíme náš talent,
znalosti materiálů a kreativitu. Zapojujeme fantazii a vytváříme originální a praktické kousky pro
potěchu sebe i okolí.
Budeme se scházet vždy ve čtvrtek od 16.15 –
17.45 hodin v budově ZŠ v Mokropsech, učebna 20. Začínáme 1. října 2015.
Cena 1.800 Kč.
Kontakt: zájemci hlaste se u pí učitelky G. Tomcové nebo na e-mailu: gtomcova@zscernos.cz.

Turistický oddíl pro děti
Scházíme se ve čtvrtek od 16 hodin v Sokolovně. Přijímáme nové členy od 6 do 9 let.
Kontakt: turisti@karatecernosice.cz.

Oddíl Karate Černošice
Přijímáme nové členy bez ohledu na věk. Kdo
má zájem vyzkoušet si a osvojit tradiční bojové

umění pod vedením našich zkušených trenérů,
zlepšit si svou fyzickou kondici, pružnost těla,
vůli a vnitřní disciplínu a naučit se vést koordinovaný pohyb, je srdečně vítán!
Již dva roky trénují i dospělí karatisté, a to v pondělí v podvečer v sále Centra Vráž a v pátek
v mokropeské škole. Malí začátečníci školního
i předškolního věku mají trénink v pondělí od
13.30 v tělocvičně místní sokolovny. Začátečníci z řad školáků mohou cvičit i v pátek od 13.30
v tělocvičně ZŠ v Mokropsech. Zde vyzvedáváme děti z družiny a případně vodíme po tréninku
zpět. Přijďte si karate nezávazně vyzkoušet!
Kontakt: Andrea Bergmanová, info@karatecernosice.cz, www.karatecernosice.cz.

pondělí
Přípravka 1- starší: 14.00 – 14.45
5. -7. ročník + II. cyklus: 15.00 – 16.30		
úterý
Hrajeme si pohybem: 13.30 – 14.15
Přípravka 2- mladší: 14.30 – 15.15
2. ročník: 15.20 – 16.50
středa
3. ročník: 14.15 – 15.45
1. ročník: 15.55 – 17.25		
pátek - Pramínek
2. ročník: 14.00 – 14.45
3. ročník: 15.00 – 15.45
5. - 7. ročník: 16.00 – 17.30
II. cyklus: 17.00 - 18.45

Kickbox aerobic pro ženy i muže

Tanečky v country stylu

Kardio cvičení, které procvičí všechny svalové
skupiny. Základem hodiny jsou základní techniky a kombinace kickboxu, na které v druhé části
hodiny naváže posilování s vlastní vahou i různými pomůckami a závěrečné protažení a zklidnění. Prostě ideální start do nového týdne!
Kontakt: Petra Stejskalová, petrastejskal@seznam.cz.

(ZŠ Černošice)

Oddíl stolního tenisu
Pořádáme nábor dětí v prostorách sokolovny
každý týden pravidelně v úterý a v pátek 18.3019.30 hodin.
Více na www.sokolcernosice.cz.

Taneční obor ZUŠ Černošice
Taneční obor je jeden ze tří oborů Základní umělecké školy v Černošicích. V Tanečním oboru je
vyučován výrazový tanec podle techniky duncan
a lidový tanec. Děti zároveň působí ve Folklorním souboru Pramínek, který čerpá materiál
z mnoha oblastí celé České republiky. Studium
probíhá od 5 let až po dospělé, pro 4 leté děti
je určen kurz Hrajeme si pohybem. Máme stále několik volných míst! Přijímáme starší děti do
vyšších ročníků TO i mladší zájemce. V případě
zájmu najdete kontakty na www.zuscernosice.
cz a www.praminekcernosice.cz.
Chtěli bychom upřesnit informace ohledně rozvrhu na školní rok 2015/2016, které se objevily v minulém čísle IL. Došlo ke změně a výuka
všech hodin od pondělí do pátku bude probíhat
pouze v kulturním sále na Vráži.

Mateřské centrum MRAVENIŠTĚ
opět otevírá své brány
Mateřské centrum Tam Tam Mraveniště zve
děti od narození po předškoláky s rodiči a prarodiči do herničky s přátelskou atmosférou.
Program: říkadla, písničky, tvoření a hraní
Kdy: každý pátek od 9 do 11 hodin (začínáme
2. 10. 2015)
Kde: c
 entrum MaNa naproti kostelu v Komenského ulici, Černošicích

FOTO: ZŠ Černošice

Děti si zadovádí a vy si můžete odpočinout
a popovídat u čaje.
Přijďte mezi nás!!!
V říjnu a listopadu akce – první návštěva
zdarma.
Jednorázové vstupné 60 Kč. Možnost zakoupení permanentky.
www.tamtammraveniste.estranky.cz
Lenka Divišová

-- Country tance začínají od 1. října. --

Přijďte si zatančit. Naučíte se tancům ve stylu
country, moderní country, line dance, show,
národních tanců (např. Irska, Mexika, Skotska,
Řecka apod.).
Budeme se scházet vždy ve čtvrtek od 15.15 do
16.15 hodin v budově ZŠ v Mokropsech, učebna 20. Začínáme 1. října 2015.
Cena 500 Kč/ pololetí.
Kontakt: Zájemci hlaste se u pí učitelky G. Tomcové nebo na e-mailu: gtomcova@zscernos.cz.

Drakiáda
Kdy: neděle 4. 10. ve 14.00
Kde: na Višňovce
Zveme malé i větší děti na naši tradiční
drakiádu. Sejdeme se v neděli 4. října ve
14 hodin „na Višňovce“ (louka za lesem na
konci ulice Třebotovská). Těšit se můžete
i na malý orienťáček v lese a soutěže.
Za TJ Sokol Černošice
Zuzana Pavlovská

23

z města a okolí
Kam za kulturou, zábavou a vzděláním - v Černošicích
říjen

3. 10.
3. 10.
3. 10.
4. 10.
4. 10.
8. 10.
9. 10.
10. 10.
10. 10.
10. 10.
14. 10.
16. 10.
17. 10.
17. 10.
17. 10.
18. 10.
18. 10.
22. 10.
23. 10.
24. 10.
31. 10.
30. 10.
31. 10.
31. 10.

Garage sale – www.garagesalecernosice.cz
Farmářský trh – od 10.00 divadlo pro děti: Jak se peče pohádka, hraje Cirkus Žebřík
Country večer - Kapičky, Caller, moderuje Miloš Chroust
Drakiáda a orienťáček v lese – pořádá Sokol Černošice
Perníková chaloupka - divadlo pro děti
Přijde den a ty nebudeš, pro jiné budeš míň než veš - Kabaret se současnými ruskými
básníky: Andrej Rodionov, Viktor Koval, Alexandr Makarov-Krotkov aj.
Uvádějí Jan Machonin a Alena Machoninová
Radim Zenkl - kytara napříč žánry - koncert
Kola a motory - sraz všeho co má kola a motor ...
Drakiáda
PURPLEMANIA & STRINGLADIES IN ROCK! - koncert
Tři muži na cestě – divadelní představení uskupení Antonín Puchmajer D.S.
Durus - „Sex, Drogy, Rock and Roll Tour“ - koncert
Farmářský trh – od 10.00 tvůrčí dílna: Muzikula – hudební škola a muzikoterapie pro děti
Bazar dětského a těhotenského oblečení, sportovních a dalších potřeb pro děti
Pragasón „la musica cubana en Praga“ – koncert tradiční kubánské hudby
Pohádka pro děti - „Pošťácká“
Mike Fletcher Trio (GB) - koncert
Zasedání zastupitelstva
Mad Ride + Boron - koncert
Na stojáka – live Stand up comedy
Farmářský trh – od 10.00 divadlo pro děti: Kuchyňská skříň, hrají Pruhované pastelky
Narozeniny a jiné vylomeniny – oslava narozenin všech, kteří se narodili v říjnu
Halloween pátry - dětské odpoledne
Halloween pátry - Cuba Libre Night

Po celých Černošicích
8.00-12.00, prostranství u vily Tišnovských
19.00, Club Kino
14.00, na Višňovce
16.00, Club Kino
19.30 (otevřeno od 18.00), klub Ferenc
Futurista (naprosti nádraží)

Černošický ples – součást oslav 900 let výročí Černošic
Černošice v proměnách času – výstava k 900 letům první zmínky o Černošicích

Club Kino
Centrum MaNa

Crazy Film Fest – 1. ročník filmového festivalu o duševním zdraví (www.crazyfilmfest.cz)
2. ročník Brdského festivalu svíčkové omáčky
Havelské posvícení – tradiční staročeský jarmark a kulturní program
Beseda Josefa Klímy s Františkem Kinským

Kino Řevnice
18.30, zámek Dobřichovice
od 10.30, nám. Sv. Petra a Pavla, Radotín
19.00, vinárna U Karolíny, zámek Dobřichovice

O červené karkulce – divadlo paní Novákové

15.00, sál Dr. Fürsta, Dobřichovice

20.00, Club Kino
od 13.00, Club Kino
od 14.00, na hřišti v Husově ul.
20.00, Club Kino
19.30, klub Ferenc Futurista (Vrážská 324)
20.00, Club Kino
8.00-12.00, prostranství u vily Tišnovských
16.30-19.00, Sokolovna
20.00, Club Kino
16.00, Club Kino
20.00, Club Kino
19.00, Club Kino
20.00, Club Kino
20.00, Club Kino
8.00-12.00, prostranství u vily Tišnovských
19.00, Club Kino
16.00, Club Kino
20.00, Club Kino

listopad

7. 11.
17. 11.

v okolí
říjen

9. – 11.10.
10. 10.
10.-11. 10.
17. 10.
listopad

1.11.

Spánek nikdo nevolá:

sportovně-existenciální putování za hvězdou
Kdy: středa 14. 10. v 19.30 (otevřeno od 18.00)
Kde: Klub Ferenc Futurista, Vrážská ul. 324
Divadelní představení uskupení Antonín Puchmajer D.S. (Petr Lanta, Vladimír
Mikulka, Jakub Škorpil, Martin J. Švejda). Činoherně–pohybové pásmo inspirované Biblí, dětskou encyklopedií a dalšími základními písemnými tituly lidstva.
Inscenace vznikla ve spolupráci s režisérem Petrem Lantou ze Společnosti dr.
Krásy.
„Lidé se vždycky chtějí doFOTO: FF
zvědět pravdu. Myslil jsem, že
k nám chodí opravdový Mikuláš. Pravda je, že to byla naše
teta. Myslil jsem, že hvězdy
jsou nízko nad naší střechou.
Pravda je, že jsou ohromně
daleko. Myslil jsem, že škola je
zbytečná. Pravda je, že se tam
dítě hodně naučí. Myslil jsem,
že budu pořád u rodičů. Pravda
je, že taky jednou začnu samostatně pracovat.“
Zve klub Ferenc Futurista
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Bazar dětských věcí
KDY: sobota 17. října 2015, od 16:30 do 19 hodin
KDE: v tělocvičně Sokola, Fügnerova 263, Černošice
Mateřské centrum Tam Tam Mraveniště již tradičně pořádá bazar dětského oblečení a těhotenského oblečení, sportovních
věcí, hraček a dalších potřeb pro děti. K mání budou věci pro
kojence od nejmenších velikostí, pro batolata, předškoláky
a děti nižšího školního věku i kousky pro těhulky. Vše většinou za velmi příznivé ceny. Maminky, přijďte nakupovat! A děti
můžete vzít bez obav s sebou. V průběhu bazaru totiž bude
otevřen přímo v tělocvičně také dětský minikoutek pro klidné
nakupování.
Pokud chce prodávat, je vzhledem ke
kapacitě prostor nutná REGISTRACE
PRODÁVAJÍCÍCH na emailové adrese: mraveniste@seznam.cz. Prodejní
místo je omezeno velikostí jedné deky,
kterou si prosím přineste s sebou.
Vstupné je dobrovolné. U vchodu
bude umístěna sbírka hraček a finanční sbírka na provoz Mateřského
centra.
Projekt je podpořen Městem Černošice
a TJ Sokol Černošice.
www.tamtammraveniste.estranky.cz
Za MC Mraveniště Lenka Divišová
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POHÁDKA POŠŤÁCKÁ
na motivy příběhu Karla Čapka
Kdy: neděle 18. 10. v 16.00
Kde: Club Kino
Byli jste někdy na staré poště? A byli jste tam v noci? A víte, co se stane,
když nenapíšete na dopis adresu? V tom případě přijďte v neděli 18. 10. na
16. hodinu do černošického Club Kina.
V Pohádce pošťácké se na starou poštu podíváte s panem Kolbabou,
v noci se seznámíte s poštovními skřítky, a kvůli dopisu bez adresy projedete celou českou zemi. Pohádka je scénograficky zpracována jako triptych.
Z poštovního úřadu volně přejdeme k putování po obrázkově zpracované
mapě České republiky, z níž nakonec dojdeme, spolu s panem Kolbabou,
i k domečku Mařenky. V představení se objevují prvky činohry, divadlo loutkového nebo také pohybového a neverbálního. Malému divákovi nenásilnou a hravou formou předkládáme vlastivědné informace, které jsou pro něj
snadno přijatelné. Tím celé představení dostává určitou výchovnou nadstavbu. Spolu s panem Kolbabou mohou děti objevit mnoho krás naší země.
Zve město Černošice. Vstupné 70 Kč.
Pavel Blaženín

Program říjen 2015
2. 10. v 19.00 (vstup do 20.30)
- Bass Černošice
Po venkovní edici se akce opět vrací do černošického Club Kina a to doslova se vší parádou!
Nohy a ruce budou lítat vzduchem, až to „rozbalí“ světoznámý producent RIDO, skvělá djka
Kan-Jacca a samozřejmě rezidenti z DUNENI.
cz crew.
Hlavním partnerem akce je třikrát chmelený Excelent od Gambrinusu. Vstup 60 Kč/90 Kč.
3. 10. - Garage sale v Club Kině - tentokrát
na zahrádce.
3. 10. v 19.00 - Country večer
Kapičky, Caller, moderuje Miloš Chroust. Taneční večer i pro ty, kdo tančit neumějí...
Rezervace vstupenek: jan.fara@seznam.cz , tel.
602 221 014. Výtěžek večera bude použit na
dobročinné účely v Černošicích. Vstup 150 Kč.
4. 10. v 16.00 - Perníková chaloupka - divadlo pro děti
Podívejte se, co vidíte? Perníkovou chaloupku?
A kdo kouká z okna? Jeníček a Mařenka. Jak se
tam dostali? Budeme vám povídat příběh sourozenců. Vtipná a interaktivní pohádka pod taktovkou Karla Zimy a Jarmila Škvrny. Vstup 80 Kč.
10. 10. v 13.00 - Kola a motory
Sraz všeho co má kola a motor. 13 – 14 hodin
- prezentace vozidel, občerstvení, spanilá jízda
po trase Dolní Berounka, návrat na základnu,
občerstvení, vyhlášení nejlepšího vozidla, vyhlášení Miss Kola a Motory. Od 20 hodin koncert
„Purplr mania“ – účastnící srazu vstup zdarma.
10. 10. v 20.00 - PURPLEMANIA & STRINGLADIES IN ROCK!!! - koncert

FOTO: MIM o.s.

-- V Pohádce pošťácké nebude chybět pan Kolbaba,
ani poštovní skřítkové. --

Společný program rockového bandu a mladých
talentovaných hráček na elektrické smyčce,
které časopis Playboy označil za Apocalypticu
v sukních. Deep Purple Tribute Band &Easy
Ride through the history of rock (Whitesnake,
Led Zeppelin, ZZ-top, The Beatles, Cream ... ).
Výborná muzika v podání výborných muzikantů.
Členové: Štěpán Klapka - keyboards Ivo Štěpánek - drums, percussions Petr Pilař - bassguitar
Martin Pála - guitar, Alex McBeat - voc. Vstup
80 Kč.
16. 10. v 20.00 - Durus – „Sex, Drogy, Rock
and Roll Tour“ - koncert
Kapela Durus začala vznikat v listopadu 2012.
Zakládajícími členy kapely jsou kytarista Michal
Zazvonil a bubeník Jenda Štědronský. Současná sestava se ustálila v lednu 2013. Slovo Durus
znamená v latinském překladu tvrdý. Kapela hraje výhradně vlastní tvorbu na pomezí hardrocku
a popu s českými texty. Durus mají za svou relativně krátkou kariéru na svém kontě řadu koncertů po různých místech naší republiky. Vstup
70 Kč.
17. 10. v 20.00 - Pragasón „la musica cubana en Praga“ - koncert
Hudební skupina založená v Praze koncem roku
2000, od počátku zaměřena na autentickou prezentaci tradiční kubánské hudby v České republice. V repertoáru kapely jsou rytmy jako bolero,
son, salsa a mambo. Tedy hudba k poslechu
i k tanci. Koncert bude doprovázen výukou salsy
s kubánským lektorem, zpěvákem kapely Jorge
Concepcion. Akční drink Cuba Libre za 60 Kč.
Vstup 150 Kč.
23. 10. - Mad Ride + Boron - koncert
Boron - sokolovská HC kapela, známá jako každoroční nedělní budíček Trutnovského festivalu.
Zvedá lidi ze spacáků, aby se stáhli k pódiu, na
kterém začne peklo. Tvrdá muzika, texty a lídrovy proslovy týkající se novodobých problémů
jsou nezapomenutelné. Kapela jezdí s vlastní
zvukovou aparaturou, aby zaručila posluchačům vždy výborný a hutný zvuk! Umí si vydobýt
respekt na české scéně a neustále pracuje na
nových skladbách.
Mad Ride (Hostouň) - tahle skoro rodinná zá-

ležitost původem ze Strakonic hrající „big beat
pro opravdové chlapy“ vás určitě nudit nebude!
Kombinace mladé krve, co dodává náboj a energii, plus životní zkušenosti s patřičnou dávkou
nadhledu určitě dokonale pobaví. Vstup 80 Kč.
24. 10. v 20.00 - Na stojáka - live
Stand up comedy - sólové výstupy bavičů, specialita angloamerických barů, je snad nejkrutějším
testem komiků. Kdo nedokáže, aby divák zvedl
oči od sklenky, natož odložil doutník a zaplácal, je vyřízen. Sledujte Na stojáka v Club Kině.
Účinkují: Daniel Čech, Ester Kočičková, Karel
Hynek.
Vstup 245 Kč – Ticketportal, 220 Kč předprodej Club Kino, 250 Kč na místě.
30. 10. v 19.00 - Narozeniny a jiné vylomeniny - oslava
Oslava narozenin všech, kteří se narodili v říjnu
- kdo má v říjnu narozeniny, dorazte do Clubu.
Drink „Screwdriver“ a malá pochutina zdarma.
Music, movies, musical video clip show and
dancing – nebude chybět.
Měli bychom vysvětlit, odkud se vzal zvláštní název koktejlu „Screwdriver“, což v angličtině znamená „šroubovák“. Traduje se, že jej tak nazvali
američtí ropní inženýři v Saudské Arábii. Během
pracovní doby si do plechovek s pomerančovým
džusem tajně přilévali vodku a tento nápoj si
míchali jediným vhodným nástrojem, který měli
po ruce – šroubovákem. Koktejl je pod tímto názvem znám již v roce 1949. Vstup zdarma.
31. 10. v 16.00 - Halloween pátry - dětské
odpoledne
Dětská Halloween párty v Club Kině. Vyřezávání
a dlabání dýní, promítání strašidelné pohádky,
soutěž o nej masku a dýni, tombola, stezka odvahy, skákací hrad, halloweenské menu. Vstup
120 Kč.
31. 10. - Halloween party - Cuba Libre Night
A večer, jak to má být, tak letos v Clubu velká
halloveenská party - DJ Líca. Přehlídka masek
a soutěž o nejlepší masku, tombola vstupenek
o ceny, halloweenské menu, Cuba Libre za 50
Kč. Vstup 60 Kč.
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z města a okolí

Mandolína, flétny, kytara a zpěv
Kdy: pátek 9. 10. ve 20.00
Kde: Club Kino
Přijměte pozvání do Club Kina, kde v rámci mezinárodního festivalu Kytara napříč žánry vystoupí
Radim Zenkl (mandolína, flétny, zpěv) a Stanislav
Barek (kytara).
V 80. letech působil Radim Zenkl v ostravských skupinách Athabasca a Rozkol. V roce
1985 založil a vedl skupinu Tyrkys, která vyhrála
ve finále Porty v roce 1988. Od léta roku 1989
působí v USA, kde v roce 1992 zvítězil v prestižní
celoamerické mandolínové soutěži s mezinárodní
účastí 'Winfield Mandolin Championship'. Natočil
pět sólových CD, spolupracoval jako studiový
hráč na více než 60-ti CD a vynalezl speciální
mandolínovou techniku, při které nástroj zní jako
dva nástroje současně. Koncertně a studiově

FOTO: archiv umělce

spolupracuje s hráči nové akustické hudby jako
je např. Béla Fleck, Jerry Garcia, David Grisman,
Mike Marshall, Jerry Douglas, Stanley Jordan
a další. Během návštěvy Irska v roce 1999 začal
také hrát na tradiční irské píšťaly a postupně na
další flétny z celého světa.
Radim se objevil na pódiích mnoha zemí všech
kontinentů a pravidelně také navštěvuje Českou
republiku, kde ho kromě sólových vystoupení měli
posluchači možnost slyšet ve spolupráci s hráči
a skupinami jako je např.: Druhá tráva, Buty, Čechomor, Vlasta Redl, Jiří Stivín, Hradišťan, Bratři
Ebenové, Vladimír Mišík, Karel Plíhal, Waldemar
Matuška, Vladimír Merta a v televizních pořadech
Na plovárně, Noc s Andělem a dalších.
Na koncert zve město Černošice. Vstupné
150 Kč.
Pavel Blaženín

-- Radim Zenkl --

Výstava obrazů

Upozornění pro všechna strašidýlka !

Kdy: 21. 9. – 12. 11.
Kde: Café Galerie Bím, Dobřichovice
Jaroslav Papoušek je malíř a sochař, ale
také režisér a scénárista. Napsal novelu
Černý Petr, která zaujala Miloše Formana
natolik, že společně s Papouškem napsal
filmový scénář a film režíroval. Tak začala
několikaletá spolupráce trojice Forman,
Passer a Papoušek (Lásky jedné plavovlásky, Hoří má panenko aj.), která skončila až
Formanovou a Passerovou emigrací. Papoušek pak točil dál filmy samostatně, např.
Nejkrásnější věk či Ecce homo Homolka.
Téměř celý život pak Jaroslav Papoušek maloval. Od 80. let jeho obrazy vystavují různé
galerie. Jsou také v soukromých sbírkách
v USA, Francii, Švédsku a Japonsku. Nyní si
je můžete prohlédnout v dobřichovické galerii a kavárně Café Galerie Bím. Obrazy na
výstavu zapůjčuje dcera Jaroslava Papouška, která žije s rodinou v Černošicích.

Kdy: sobota 31. 10. v 16.00
Kde: Club Kino
Po skvělé loňské Halloweenské párty se
všechna strašidla, duchové a příšerky stěhují
v tomto roce do Club Kina! Na vědomost se
dává, že letos mají sraz právě ve Fügnerově
ulici, a to nikdy jindy než v předvečer všech
svatých, tedy v sobotu 31. října ve čtyři hodiny odpolední. Ten den sledujte mihotající se
svíčky, které vás z hlavní rušné ulice navedou
až k samotným duchům uvaděčům, kteří se
budou schovávat v temném zákoutí. Nevídaný
rej roztodivných příšer, ale také malých dětí,
které se za příšerky jen převlečou, bude letos opět stát
za to. Kdo si akci nechal
ujít v loňském roce, měl by
si ji už nyní zapsat do svého
dýňového diáře, protože
nebýt u takového večírku
by byla opravdu strašidelná
nerozvážnost.
Za 150 korun získá
každé malé strašidýlko

Jaroslava Papouška

Dana Jakešová

Týden knihoven 2015

Bára Veselá a Bára Malá

Kvíz pro dětské čtenáře - Božena Němcová

Kdy: 5. – 11. 10.
Kde: knihovna
S dalším ročním obdobím přichází již 19. ročník celostátně pořádané akce Týden knihoven, kterou pořádá SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků). Hlavní téma je „Zažijte knihovnu jinak“.
Chtěla bych vás tímto pozvat do knihovny v týdnu od 5. do 11. října. A co vás
v knihovně čeká? Kromě spousty zajímavých titulů bude jako každoročně vyhlášená amnestie pro zapomnětlivé čtenáře na vrácení knížek, které už se u nich
doma pomalu zabydlely, přihlášení nových čtenářů zdarma, a každý, kdo si v tomto týdnu jak v dospělém i dětském oddělení půjčí knihu, bude zařazen do slosování o knižní odměnu. Ve čtvrtek 8. října můžete kromě normální otevírací doby
navštívit knihovnu od 20 do 22 hodin a v sobotu 10. října od 9 do 11.30 hodin.
Pro naše prvňáčky bude celý měsíc probíhat písmenková soutěž, pro ostatní
dětské čtenáře knihovnická tombola a soutěžní kvíz tentokrát o spisovatelce Boženě Němcové, která se narodila před 195 lety.
Celý týden bude také ve znamení veřejného čtení. Děti nám, rodičům či prarodičům, budou číst z pohádkových knížek, každý malý čtenář dostane sladkou
odměnu. Nejmenší děti si ve čtvrtek můžou do knihovny přijít pro omalovánky.
Těším se na vaši návštěvu a přeji krásný podzim!
Irena Šilhánková, knihovnice
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balíček, ve kterém najde jednu dýni, kterou
si může vydlabat, jeden lístek do duchařsky
tajemné tomboly, poukázku na ukrutně oranžovou vydlabancovu polévku a propustku na
stezku odvahy, ze které si ti největší nebojsové
odnesou domů certifikát malého odvážlivce!
Svého rodiče nebo jiný doprovod může na večírek propašovat zdarma.
Ti, kteří se opravdu ničeho nezaleknou, si
budou za pavučinou moci najít něco sladkého
v halloweenském baru nebo se se svou dýní
ukázat na podiu, kde děsivá porota vybere
tu nejlepší a nejhrůzostrašnější. Ten, kdo se
bude nejvíce podobat opravdickému strašidlu, může vyhrát
cenu za nejlepší převlek. Bude
tak oslavován v celém dýňovém
podsvětí a jeho fotografie se
objeví v samotných záhrobních
listech. Neúplná strašidla se
budou moci domaskovat přímo
na místě malováním na obličej.

Zaškrtněte správnou odpověď:

1. Božena Němcová se narodila:
a) roku 1820
b) roku 1800
c) roku 1920
2. Její dívčí jméno bylo:
a) Božena Panklová
b) Barbora Panklová
c) Marie Panklová
3. V jakém městě se narodila:
a) Praha
b) Brno
c) Vídeň
4. Doplň názvy pohádek:
Čert a ......................................... ;
O hloupém .................................. ;
Chytrá ......................................... .

Vyplněné kvízy přineste
označené jménem,
adresou a věkem do
konce října do knihovny.
Ze správných odpovědí
vylosujeme tři vítěze, na
které čeká hezká knížka.

inzerce

Nové knihy v městské knihovně v Černošicích
Beletrie:
BAGSHAWE, Tilly: Po setmění – kriminální thriller,
pro čtenáře Sidney Sheldona;
FORMAN, Gayle: Jen jeden rok – příběh volby a náhody, ale i štestí, které je možné najít, když se právě
volba s náhodou potkají;
GAVALDA, Anna: Prostě spolu - příběh tří osamělých
lidí, kteří se šťastnou náhodou sejdou v jednom bytě v
Paříži;
JACKSON, Lisa: Prokletí - román z prostředí starého
viktoriánského sídla, který v sobě skrývá tajemství ohrožující život hlavní hrdinky a jejích dcer;
KUCHENBECKEROVÁ, Tanja: Trapasy po francouzsku - autorka se ve své knize chce se čtenáři
podělit o bohaté zkušenosti. Vtipně rozebírá četné nástrahy, které na cizince ve Francii číhají a radí, jak se
vyvarovat zbytečným trapasům a průšvihům;
LAGERCRANTZ, David: Dívka v pavoučí síti - pokračování Milénia;
MORNŠTAJNOVÁ, Alena: Hotýlek - český román,
zachycující osudy jedné rodiny od 40. let minulého století do současnosti;
ORTOVÁ, Zdeňka: Koukejte do výstřihů - humorná
kniha fejetonů a aforismů;
ROBB, J. D.: Smrtící kalich - kriminální román z New
Yorku blízké budoucnosti;
SEPETISOVÁ, Ruta: V šedých odstínech - román z
2. světové války;
SCHWARZENBERGOVÁ, Therese: Má cesta zpátky do života - lékařka Therese Schwarzenbergová, jíž
bylo po těžkém úrazu na lyžích předpovídáno doživotní
celkové ochrnutí, popisuje krok za krokem svůj boj s
nepřízní osudu k uzdravení;

SITTENFELDOVÁ, Curtis: Sestry - psychologická
sonda do vztahu dvou sester, které se pokoušejí každá po svém vyrovnat s traumatickými zážitky z dětství,
nepostrádá spád, vtip a ironii, o překvapivé zvraty není
nouze;
SMITH, Wilbur: Kopí osudu - historický román z Afriky;
TAYLOR, Patrick: Doktore, bacha na ženský - knížka plná humoru, přátelství a lásky;
URIS, Leon: Exodus - monumentální román vypráví o
tragických osudech židovského národa a postupném
vzniku státu Izrael.
Naučná literatura:
BURÁŇOVÁ TILLEROVÁ, Zuzana: Koně - kniha přináší všechny základní informace o koních. Jejich původ, plemena, chov, řeč koní, jídelníček a vlastnosti;
KMENTA, Jaroslav: Padrino Krejčíř-Gangster - kniha mapuje vyšetřování aktivit podnikatele Radovana
Krejčíře, který se stal ústřední postavou organizovaného zločinu v Česku a v Jihoafrické republice;
LICHTBLAU, Bruno: Kanclrobik - 100 cviků do kanceláře pro dobrou kondici;
LOY-RAPPENEAU, Patricia: Hrátky s vlnitým kartonem - návody na výrobu originálních hraček, drobných
dárků nebo ozdob do dětského pokoje z vlnitého kartonu. Zvládnou i šikovné děti;
RUFIN, Jean: Nesmrtelná túra do Compostely čtivý cestopis významného francouzského lékaře a
humanisty nás seznámí s jeho několikadenní cestou z
francouzského města Hendaye až k vytouženému cíli Santiagu de Compostela;
TOEGEL, Vlastimil: Drahokamy kolem nás - abe-

cedně řazený přehled vybraných lokalit ČR a Slovenska, popis přístupu, charakter, základní údaje o lokalitě, seznam nalezených minerálů.
Pro děti a mládež:
BERNEROVÁ, Rotraut Susanne: Podzim - leporelo
pro nejmenší děti;
DAVIS, Jim: Garfield velevážený - komiks;
FOGLAR, Jaroslav: Rychlé šípy - souborná kniha
všech komiksových příběhů Rychlých šípů, jak postupně vycházely v časopisech;
GONZÁLES, Marifé: Pohádky s obrázky - nejkrásnější klasické pohádky, ve kterých jsou některá slova
nahrazena obrázky;
OPATŘIL, Jan: Kapřík Metlík nový domov, Kapřík
Metlík v řece - úsměvné příběhy ze života ryb, osloví
mladší i starší čtenáře;
PATTERSON, James: Můj nejhorší školní rok - dvanáctiletý Rafe Khatchadorian začíná rok v nové škole.
Pro nováčka je to noční můra, než pochopí nové zvyklosti a různá ředitelská nařízení, pro čtenáře od 9 let;
PROCHÁZKOVÁ, Iva: Myši patří do nebe - vyprávění
o tom, jaké to je, když se myši dostanou do zvířecího
nebe, pro čtenáře od 7 let;
TATULLI, Mark: Tomáš Děsný - vtipný příběh s mnoha bláznivými kresbami je prošpikovaný návody na kanadské žertíky.
Knížky v anličtině:
CONNELLY, Michael: The fifth witness
(v češtině Pátý svědek) - detektivní thriller;
GALBRAITH, Robert: The cuckoo‘s calling (v češtině Volání kukačky) - detektivní román o vyšetřování
smrti topmodelky;
GRISHAM, John: The last juror (v češtině Poslední
porotce) - kriminální román vypráví příběh začínajícího
novináře, jenž koupí zkrachovalé noviny.

inzerce
Řádková inzerce černošických občanů
• Prodám TEUTONIA péřový fusak
• Kdo daruje celé nebo část ročníků
do kočáru tmavě modrý (1500
Informačních listů Černošic od r.
Kč), vložku do kočáru beránek
1998? letopisci@mestocernosice.
(1400 Kč), zimní návlek na rukojeť
cz, Simona Kysilková Šnajperková,
(700 Kč), přebalovací podložku
tel. č. 739 352 614.
(100 Kč), tmavě modrý nánožník
• Kdo daruje nebo zapůjčí časopis
(300 Kč) a kočár Mistral P - 4
Kazín (7 čísel vyšlo v roce 1992)?
nafukovací kola, 1 náhradní (600
letopisci@mestocernosice.cz,
Kč). Tel. 606 456 660
Simona Kysilková Šnajperková, tel.
• Kdo přenechá či prodá knihu
č. 739 352 614.
Lída Matrtajová-Vejmelková:
• Hledám podnájem v Černošicích a
VZPOMÍNKY NA ČERNOŠICE A
jeho okolí za rozumnou cenu, tel.
MŮJ KULTURNÍ ŽIVOT? Simona
737 046 892
Kysilková Šnajperková,
tel. č. 739 352 614.
V řádkové inzerci mohou občané Černošic zdarma inzerovat nekomerční věci.
Max. délka inzerátu 170 znaků. Zasílejte na: inzerce@mestocernosice.cz

Zimní stadion přijme
uklízečku: říjen 2015 – březen 2016
Informace - p. Slapnička,
tel. 603 833 552

TAXI

B+B

TAXI

Octávia combi

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